
укрдiнд
СНОВСЬКА MICьKA РАДА

вIддIл, культури t туризму

Наказ NЬ 3
rro вiддiлу культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoT ради
вiд 29 сiчня 2020 року
Про заmверduсення паспорmiв
бю d мсе m н u х пр о zp аttц Micb ко zо
бюdмсеmу на 2а20 piK

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюдлtетного кодексу Украiни, накff}у

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08 .2аШ Ns 8Зб ,,Про деякi IIит€IннJI

запроваД2кеннrI програмНо-цiльовОго методу скJIадання та виконання мiсцевих
бюджетiв", зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10.09,2014 Р. }{b

1103/25880 (зi змiнами), рiшення CHoBcbKoi MicbKoI рали вiд 20.Т2.20I'9 Р.
Nql$-42/VII,,Про бюджет Сновськоi MicbKoi об'еднаноi територiа_llьноi

громади на 2020 piK".

НАКАЗУЮ:
Затвердити паспорти бюдкетних програм мiського бюджету на 2020 PiK,

що додаються, а саме за:

кпквк Назва бюджетпоi програми

1010160 Керiвrrицтво i управдiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi
r v I v l vv 

Кисвi), селицIах, селах, об'еднаних TepиTopia_ltbHloc громадах

1011100 Надання спецiальноi освiти мистецькими школ€tми

1014030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек

l0l4040 Забезпечеш{rI дiяльностi MpeiB i виставок

1014060 ЗабезпеЧенIUl дiялъноСтi паrrацiВ i будинкiв культури, клубiв,
цеrrтрiв дозвiлля та irпrrих клубних закладiв

101408, Забезпечення дiяльностi irшrих закладiв в гаryзi культури i
мистецтва

l0l4082 lншi зtlходи в гшrузi культури i trлистецтва

|017З24 Будiвництво ycTstнoB та зчlкJIадiв культури

Додаток: на 14 арк. у 1 прим

Начальник вiддiлу культури i туризм
СновськоТ MicbKoi ради н.доБнЕнко



l.

IldKoiMi,,,crcF вафl{JпLlвvrга,/п 2D.ерпя, 20,4по\} \-сJб
h N, йil i' нJlдл Мjчlпспfi ч,Dlьrн! в }rпа, lи в, ?ч,D,ня 1']3 boý rG l20a)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розлорядчий документ
Нака l вillдiл} кульryри i тури lMy cнoвcbкoi' м icbкoт радИ,","..,-",,,,ffi

ocg ес rket ло 3
Паспорт

бюдrкетноJ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

l000000;;;;;,fi;;;iji;'i]Ё;;;;;;;;; =,,ВiДДi'*У'О'rР"i'rР"''"уc"ou."*oiмicb*oTради 4I196з56ftл.--"*,..п"

2, (Kolt []рограмноi масифiкацi] вилагкiв r.a

крсли]),ваfi ня мiсцевих бrодiкетiв)

3. l0l0l60

вiддiл культури i зму CHoBcbKoi MicbKoT ради
(ttаймсн1 вання BiлlrtlBiltatbtKrlrl виконавlu)

4l 196з56
кол С/lРПОУ

0l60 0lll

Керiвництво iуправлiння У вiдповiднiй сферi у MicTax
(MicTi Кисвi), селищах, селах, об'слнаних

територiал ьн их громадах
t Ко t I lpor prMHtli ь, litсифiкrltii Brutlt l KiB t а ( КоД Фr HKllitlltalbHnt к, tасиr]rtкltшli trщa r KIB (найпtеrlчваltня бюд;кетноi прсrl ралrи згijutl з Т;й;;lБ;;;Б пr,"."4,iйчi*-

255 l 0000000
хрелиryвання мlсltеви\ бю]ркстiв ) та кредиlYванllя бюляtеrу) кол бюдясео

видаl,кlв la крс,хиlуванllя MicrleBot о бю,лжеlу)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетлих асигнувань - 287З00,00 лривень, утому числi зага.rьяого фонду _ 287ЗО0,00 Фивень та спецiальноло фояду гривень.

РiШеlНЯ 12 cecii 7 СМuКО НЯ Clo'cb^oi ЛiСЬКО. rПdu eio 20- ! 2 -20l g роRу Jф l 0 42/УЦ"Гrро бюо:ж,еm CHoKbKoi Micb.oi об,.онаноi перчпорi.чlьноi ?ромаdч ца 2020 pi.

( Кол Тиtttlвоii проt pitMttcli к,пасифiкаtlii
вилагкiв rа кредиlчваllня ýliсцеs()I о

tlюдясс г1.)

4

5.

лl державнот полiтики, надосягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетнот
вноi полiтики



Реалiзацiя лержавноi полlтики v сферi
спецlzLльноl освl,ги у с i культ та

культури, туризму,
мистецтв. а також

охорони культурноl сладщини, мlжнацlонаJlьних вlдносин, релlгII та захисту прав нацiонzlльних меншин,
забезпечення прав нацiональних меншин. права адяtI на свободу свIтогJlяду та вlросповIдання.

1

в.

Мета бюджетноТ програмиi KepiBtlttumBo i )ltlpaB,ltittttя у BidпoBidttiii crllepi

Завлан ня бюджетноТ програми :

N з/п Завдан ня

l забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

На

бюПеl0

l. Результа,гивнi показники бюджетноТ програми:

ми и la l()лже,I,них кош,гlts

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюдrкет

розвитку
Усього

2 J 4 5 6

забезпе.tен ня дiяльност
сфер

керlвництва та управлlння в

культури 287з00.00 287з00.00

Усього 287300,00 287300.00

релlк мlсцевих / регlончtльних програм, що в}.lконуються у складl Ьюджетноl прог ЭаМИ: (грн

Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 _) 4

Усього

N з/п Показник одиниця вимiDу !,жерело iнформачiТ Загальний фонд спецiальний фонд Усього
l 2 J _l 5 6

,7

l показники затDат
кiлькiсть штатних одиниць од. Штатний розпис _) J

2 показники пDодчктч

кiлькiсть отриманих листiв,
звернень, заяв, скарг! рiшень

од. Ресстраuiйнi журнали l 200 l 200

кlлькlсть приинятих

нормативно - правових aKTiB
од. книга наказiв 260 260



кiлькiсть проведених
засiдань, нарад, ceMiHapiB

од.
Протоколи, плани рлбiт,

рiшення
96 96

J
показники
ейеrстrrвнпстi
кiлькiсть виконаних листiв,
звернень, заяв, скарг,
пiтrlаqь

од. Реестрацiйнi журнали 1200 1200

кiлькiсть прийнятих
нормативно - правових
aKTiB на одного працiвника

од.
книга наказiв/ Штатний

розпис
87 87

витрати на утриманнrI
однiеТ штатноТ одиницi

тис.грн.
Кошторис на 2020 pitc/

Штатний розрис
95,8 95,8

4 показники якостl
ввчасно прийнятlо<

НОРМаТИВНО - ПРаВОВIlD(

akTiB iз загurльноi кiлькостi
% 100 100

вчасно проведенш(
засiдань, нарад, ceMiHapiB,
сесiй

уо 100 l00

вчасно виконанID(листlв,
звернень, зzulв, скарг,

рiшень

% 100 100

Начальник вiддiлry культури i туризму
Сновськоi MicbKoi ради

ПОГОДКЕНО:
Фiнансовий вiддiл CHoBcbKoi MicbKoi ради

1
"l./l

#ful:
("Ц"'Д'J-
i'

н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiцiали та прiзвише)



ЗА'|'I]t1I)lЖl]I{()
IIаказ Milric,гcpclBa ()iHaHciB Украitlи 26 серlrня 2014

(v pe;raKuii наказу MitlicTepcrBa фiнансiв Украiни Bi,tt

року Лл 836

29 грулня 20l8 рокч М l 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму СновськоТ MicbKoi рали

&9
Паспорт

бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

(найrtеltуваrtllя II!tosHol1) ро3!!орядника KotllIB ýlIclteB()I () бкчl)ксry)

Nъ ]}е{_'zrl.i

l 000000
( Кол [lрограпrно1 к,цасиt|)i кацii виjlill,кl s I a

крсциryва!ltlя мiсцевих бкlлжеliв)

Вiддiл культури i туризму СновськоТ MicbKoi
(найлtегlування г()л()вноrо ро]llоря.цника KoulTiB мiсttевоlю бкl"rrtс"ry,)

4l l96з56
кол сДРГIоУ

2. (Кол Ilрогралrrlоi класи(liкачii ви;tа гкt в тr
крс,lиl} ваllня VI(!Iсви\ dIo,1^cI lB)

l0l l 100

у СновськоТ MicbKoT ради
(ttайvеrtчваtlttя BiлttoBtдiulbrro1,o викоllавtu)

0960 Надання спецiальнот освiти мистецькими школамtl

4l l96з56
Korr е,lU'IlоУ

255 l 0000000l l00
(Код Ilрограллноi класифiкачii аидаткlв ],а

кре]lиIуваll}!я м iсцевих бrолrкс гiв)

(Кол Типсlвtl'i гtроt paNt|ol кJlасифi Kalrii

ви,ца r KiB та крсди-г),вапtIя м iсцсвогсl

бю:lжлу)

lithpcfиl),tslllllяoto.r,Kclrl Bи.]:llHIntixpc,'tиt}BllHHяrticttcrl,r.rrlKl:a;ctr')

ко,1 оtолrксry
J.

Обсяг бюджетних лризначень / бюджетних асигнувань _ ЗЗ99900,00 гривень. у тому числi загальяого фонду - 3З07400,00 гривень та спецiального фонду - 92500.00

наказ МФУ Bid 28.I2.20I8p. xpl !76 "IlPo вuесенпя з|!iн Оо накаэiв МФУ 6]а 20.09.20l7 р. N!79З па Bi1 I1.aL20I Ip- Nrl l',

рiчлеll я 42 cecii 7 сюNканвя С повськоi _MicbKoi paou Bid 20. 1 2.20l9 року М l (L42/rIl "П ра бюП кеп Сво.ськоa Micbqoi об'dнааоi перuпорiмьяоi' 2рd!оd1! на 2020 piK.

1.

бюджетн

Мета бюджетноТ програми: Дчховне пlа есmеmuчне вuховання dimей mа,цолоdi

Завдання бюджетноТ програми :8.

6. BHol полlтики. на досягнення яких сп ована lзацlя оlп и

N з/п I {iль державноТ полiтики

l Створення умов для розвитку позашкiльноТ мистецькоi освiти



забезпечення надання

Завдан ня

музичноТ, хореографi чноТ освi,rи, з обра чого мистецтва та художнього

г

у тому числi бюджет

розвитку
Усього

Напрями використання бюджетних коштlв Загальний фонд Спецiальний фонл
N з/п

3 4 5 6
,)

3307400.00 92500.00 3399900.00
l надан ня початковот музи ч нот, хореографi,t нот освiти

3399900.00
Усього зз07400,00 92500.00

(грн)
/ пегiональних пDограм. що виконуються у складl 0юд)ц9fх9lj_lрu

Усього
т / пегiпняпьнот ппогпами Загальний фонл Спечiальний фонл

2 J 4

0 0
Усього 0

адl и,.

l l. льтати BHi показни ки бюджетноТ програми :

Загальний фонд Спецiальний фонл Vсього
N з/п Показник Одиниця вимlру

5

l 2 .) с

l показники затрат I

iлькiсть установ усього од.
положення

У ТОМУ ЧИСЛI: l

музичн}iх шкIл од.
37,,75з7.25 оý

середнс число окладiв
(ставок) - усього

од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

2
2

середнс tIисло окладlв

(ставок) керiвних прачiвникiв
од.

)l\ 5 0.5 27середн€ число окладlв
(ставок) педагогiчного
пепсоналч

од.

))5 ))\
середнс число окладlв

(ставок) спецiалiстiв
од.

Штатний розпис, статистич на

звiтнiсть

2
2

середне число окладiв
(ставок) робiтникiв

од.

4,5
4,5]ередн€ число окJIадlв

icTaBoK) обслуговуючого та

гехнiчного персоналу

од.



кiлькiсть вiддiлень
(фортепiано, народнi
iнструменти тощо)

од. Статистична звiтнiсть,
тарифiкачiя

7 7

кlлькlсть класlв од. 22 22
видатки на отриманюI
освiти у школах
естетичного виховання

тис.грн. Кошторис на 2020 piK зз07,4 92,50 зз99,9

у тому числl плата за
навчання у школах
0стетичного виховання

тис.грн. Банкiвськi виписки 92,0 92,0

2 показники пDодчктч

середня кlлькIсть )лHlB, як1

отримують ocBiry у школах
естетичного впховання, -
всього

осiб

Накази по ДМШ

l80 180

середнJI кiлькiсть 5rчнiв,
звiльнених вiд плати за
навчання

осiб 56 56

J показники ефективностi

кlлькlсть учнlв на одЕу
педагогiчну cT€lBKy

осiб

Накази по ДМШ (середня
кiлькiсть yrHiB - всього)

ДI[татний розпис,
статистичца звiтнiсть

(середне число окладiв
(ставок) педагогiчного

персоналу)

кlлькlсть дlто-днlв од. статистична звiтнiсть 35460 з5460

вицати на навч€lння
ОДного }л{шI, який отримуе
ocBiry в школtlх
естетичного виховання

грЕ.

Кошторис Ha2020piK
(зальний, спецiальний

фонд) /Накази по.ЩМШ
(середня кiлькiсть учнiв -

всього)

|8з74,4 51з,9 18888,з

У Tolrfy ЧИСЛ1 За Ра.}ryНОК
плати за навчання у школ€tх
естетичного вихованIUI

грн.
Банкiвськi виписки /накази
по.ЩМШ (середня кiлькiсть

учнiв - всього)
511,1 5l1.1

4 показники якостl

кiлькiсть днiв вiдвi.ryвання

уIнями шкiл естетичного
виховання

днlв навчальнi плани |97 l97



динамiка збiльшення
кiлькостi 1^rHiB, якi

иlшують ocBiry у
школtlх естетичного
виховtlнtUl у Ел€lновому
перiодi вiдповiдно до

,rr*t-Ёiý:,

вiдсоток обсяry плати за
навчанIя у школах
естетичного BIID(OBIIHIUIB

загаJIьЕому обсязi видажiв
на отрим€tншI освiти у
зазначенIlD( школах

rt

Начальник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoi ради

ПОГО,ЩКЕНО:
Фiнансовий вiддiл Сновськоi MicbKoi ради
Начальник фiнансового
вiддiJIу СновськоТ MicbKoi

л. CABIIEHKO
(iнiцiаш та прiзвище)

\а 9,l5lФ Е
/ý ь'* ý/чm



Зд'I'I]|1I)i lЖI]ll()
IIаказ MirriclcpcгBa фiнаtlсiв YKpaiirrl 26 серtttlя 20l4 року Nл 8З(l(}'peitaKlti] irаказу Mitric.lcpclBa 4)illaLciB Украiirи вiл )9 lрулн9 2()I8 рокуЛл l209)

ЗАТВЕРЛЖЕF{О
I-Iаказ / розllоряд.lий /]окумент

I.

1

lJаказ вiддiлу культуlэи i тчоизму Сновськоl. Micbkoi. ради

&9 еtЪi-{ri ,y,'5

l0I4030 40з0 0824

5.

4.

(lrr,.1 II1l1l1 11;11111,11 h lil(.llll)lKalIIi tsl1.lilll\IB lil (Kolt I'иllово1 пpol.pallrrtl] клафliкаrti]liрсдлтуRаll}lrl м|сцсRи\ бкl1111glIg1
{Kt,/l(D\IlKIt!(lIii|.lb,,,u.i.-i jiiiu-i*-r-iБ

Забезltечення дiяльностi бiбл ioTeK
(llaиN|ell\ BaL|Il, бкl:f;кеl Hcri програ\lи .,.irunT Lii*-Бfrfriuй

класи(liкаttiскl Bulta.гxitl t.:t кре/lиг\'l}аljtlя lliclleBtllcl бкl;iаtсlу)

255 l 0000000
RИ,цаl'кl в ]'а крсllиl _\,Bal ll lя lt iсttсвtlгtl га Nрс.ll]I,\,ваltllя бкlлжс r у) Kol'l бю,l7hсl\

бкl;1жg 1},)

Обсяг бюдже лних лри rначень / бюдкетн их а ln ? ann^ лп , -,. --..47000,00 гри вень. - '-4"-;НИХ аСИЛНУВаН Ь - З 0З 8000,00 ЛРИ ВеНЬ, У ТОМУ Числ i зага,,l ьяоло фонду - 299 l 000,00 l.ривен ь та спецiал ьного фонду _

Пiдстави для виконання бюджеrноi

:;:;:i:":x';й::"y:Hii;i:?y;{i;:::y;';,i;tr;i::"?;::-::";:;:;;,";i,i;|;-::,::;;;i;";,|iii!ff?,,}Ё"'i#"*i,iii],!,i#,","",,,,,

бIО l1.U1.2Ullр.Nэll", ' 'О, lz,zl/lop.Jvg ll/o "ll1Эсlrзнесенняз_lti

I I:_:

l р. Jwl I,,, l1робнесеННЯ ЗвulОонаквiв МФУвid 20.09,2017 р. м.cii 7 сl{Iuкаlllя C ogcbioi Micbko| padu вid 20,l2.20l9 року Np J0-12/УП "Пробк,ёхепСнl ,BcbKoi.||icbКoi обlеdнаноi перumорiаъ о] ёромаач lш 2а2а pi(-Hoi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноJ лоогпями
цiль державноl' полil икиСприя н ня цент,рал iЙваному ком llлекrуu* пБiu ЙЙ анню бiбл iотечних фондiв

Мета бюджетllоi' проI,рам и:



8. Завдання бюджетноic,l,HOI IlрогDами
N з/п Завдання

професiйному та ocвiTHboмy розвитку громадян, комплекryвання та зберiгання бiблiотечиих фондiв, lх облiк,"контроль за виконанням

9.н

I0. Перелiк мiсцевих / регi

бюджетнal lрями використання оюджетних коштlв
l

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

розвитку
Усього

_] 4 .5 6
tDnUUl l {.JlUJllUltrK лJlя заllоt]ОЛенНЯ

потреб громадян та зберiгання бiблiотечних фон,,riв
299 l 000,00 47000,00 з 03 8000,00

Усього 299I000,00 47000,00 0,00 3 0з 8000.00

Uцсвих Iональних п шо Викончються v скпял бrrr жетнлl ми: (
Найменування мiсцевоТ / регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 3 4

Усього

,льтативн i показники бюджетноi програм и :

N з/п Показник Одиниця вимiру !жерело iнформацiТ загальний фонд Спецiальний фонд Усьогоl 2 3 4 ) 6 ,7

показники затрат

кiл bKicTb установ (бiблiотек) од.
положення 2 2

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 20 20середн€ число окладiв (ставок)
- усього

од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

36,0 з6,0

середн€ число окладiв (ставок)
керiвних праuiвникiв од. 2 2

середн€ число окладiв (ставок)
спецiалiстiв од. )1 5

4

),7 \
середн€ число окладiв (ставок)

робiтникiв од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

4

середн€ число окладiв (ставок)
обслуговуючого та техн iч ного
персонtlJlу

од. ,)<
2.5



2 показники продукту
число читачiв тис. осiб

статистична звiтнiсть

l0,7 l0,7

бiблiотечний фонд тис. прим. |61,652 |61,652

бiблiотечний фонд тис. грн. |з90,228 1з90,228

поповненIuI бiблiотечного
йонгпz

тис. прим. 1,200 0,400 1,600

поповIIенIш бiблiотечного
фонду

тис. грн. 65,000 47,000 112,000

эписаннrI бiблiотечного
ihонп,у

тис. прим. 5,000 5,000

эписанIuI бiблiотечного
фондч

тис. грн. 6,500 6,500

кlлькlсть книговиJIач тис.екземпл. 22з,5 22з,5

J показники ефективностi

кlлькlсть книговидач на
одного прачЬншса

(ставку) од.

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть книговидач)

ДIIтатний розпис (середнс

число ошlадiв (ставок)
спецiалiстiв)

8|27 8|2,7

середнi затрати на
обшryговуванIuI одного
читача

грн.

Кошторис на 2020 piK
(загальний фонд,

спецiальний бонл)
/статистична звiтнiсть

(число читачiв)

z79,5 4,4 28з,9

середнi витрати на
придбання одного
прtшлiрника книlкок

грн.

статистична звiтнiсть
(поповнення бiблiотечного

фонry тис.грн.)
/статистична звiтнiсть

(поповнешrя бiблiотечного

фонry тис.прlшл.)

54,2 1|7,5 70,0

4 показники якостl

динамrка поповненнrI
бiблiотечного фондl в
IIлановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покzlзника попереднього
пепiоrпg

% -7,7,8 -46,"|



динамiка збiльшення
кiлькостi книговидач у
IIлановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
показника попереднього

р',1йо|i,
р.;Ё
jъ:,i.

Начальник вiддi.iry культури i ryризму
Сновськоi мiськоi ради

ПОГОlРКЕНО:
Фiнансовий вiддiл Сновськоi MicbKoi ради
Начальник фiнансового
вiддiлу Сновськоi MicbKoi

ради

н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiчiали та прiзвище)

l"Y1,1ij:Б;

цj
тi^ф" i
lль-/

;-Б

ý,0 r.2p2-o



ЗЛ j'I]l]I)l)Kl]I l()
IIaKal MirricrcpcItsa r])itiallciB YKpalttll 26 ссрttlrя 2() I4 рокуЛл tlЗб
(}pcrLaKlllitraKtзl,MitticrepclBat}littaltciBYrtpitltlиtslл 29 lpyilнrl 2()l8рокл,Nчl2()9)

зл1-I]Ерд}кЕно
}-iаказ / розпорядчий документ
[,lаказ вiддi.llу культури i туризму CtroBcbKoT MicbKoT ра/iи

( r]айNlсItчRаtillя I олоRlIого ро]llорr,lниNа KotttTjB lticttcBotrl бl()]lжсI\, )

л,g erЦqi j\9 J
Паспорт

бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

l 000000 Вiддiл куJIыури i туризму СновськоТ MicbKoT радlt 4l l96356
( Ktl,,t i lporlartttoi кltасифiкttttii tила t KiB ra

Kl\c llt l\ нilllllя rttcttcBttr JH,,tatct tlr)
xol C/tl'I]O\

2

Вiддiл KyJ]bTypll i туlэизму Сновськоl' MicbKoi
( ltай\tсll\,ваllllя аIлtlоRl,цаjlьного !liKotlaBlUl )

0824 Забезпечення дiяльlIостi музеТв та виставок 255 l 0000000

4l l96з56
Ko,1 С,]I)Гl()}

( Iio,,l I ipolIa\!t|()i класиi|liкаtlii ви,lа,гкiв lа
KIlc,,lll lvIiiill l lч rltct Lсвиl окr,,l,пс l tB )

l0i4040 4040
1

5.

(Ko,,t I lpol paMlloi к_rtrси4liкаttii BlutaTKiш la
крс, lll D fi dllll, rtiсttсшиl i,ttl,'tlti. t t tl t

( K(),,t'J'и| |()tsоl tIр(}грilN1llо] KjIacи(hlKallii

ви.,tаlкiв l,а кре]lиlyваllllя NtlcltcBoI1)

бкl,tжqr,)

( Ко_ц q)\,HKI(iolla]l1,1ttri Kllacllt!iKatlii ви;lа t KiB

l,а крс)lлl]]Rа l I lIя бtrlltitrc tr, )

( llai]NlcIIYsalll|я бю.,lriсl liOi Illх)Il)ltrtи зt,i/tltо з -I'иltoBottr 
llpol pa\lHoK)

K:tltctlr|liKatlit,ttl видаl-кiв t а крслtlll,I}аllllя rtictlcBtlttl бKt,tztgl,)
Ko,t бкliuttе tr

4.
Обсяг бюджетних приз8ачень / бюлжетяих асигнуRань - б67800,00 гривень, у,гому числi загального фонду - 66З800,00 гривень та спецiального фонду - 4000,0О
гривень

6 ЦiлiJl лер)(аtsноl полIтики lla досягнення яких спDямована lзацlя о}оджетног п и

N з/п I {iль дерrкавноi лолiтики
Слриянля формуванню, комплектуванню та оновлеяню фондiв пlузеi'в, оргаяiзацii Bl.lclaBoK, розповсюдженню кращих зразпБifrБiБiiББтiiБiiiБfri!
вiдроджеяню та розвитку народних ремесел, збереженню хультурноi спалlцини

2 ЗабезпеченНя захистУ об'сктiВ культурноi спадщини вiд загрози знищення, руЙнування або гrошкодження



7.

.--l

Мета бюджетноi лрогр 
^мй, , ,,uuirr,unnr,u i r.i.u*oi

icmоDuко-хyJlьпуDнoi' спаdцu u

завдання бюджетнот п

Завдання
забезпечення збе ння популяризацlя духовного надбання нацiТ (розвиток i руктури музеi'в). забезпечення виставковою дiяльнiстк;

il м tsи тання етних коштlв:

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонл
у тому числi бюджет

Dозвиткч
Усього

J 4

l
Забезпечення дiяльностi музеТв для пройдення

виставок та екскурсiй

) 6

663в00,00 4000.00 667в00,00
Усього 663800,00 4000.00 667в00,00

iK мiсцевих / регiональних п м. що виконуються складl оюджетноI п
Най менуван ня м iсцевоi / регiональноi' п рограм и Загальний фонд Спецiальний фонд

Jlblal иtsнl Il0казники оюджетноl п ми:
N з/п Показник Олиниця вимiру !жерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 _1 4 ) 6 ,7

показники затрат
кiлькiсть установ усього од.

положеннякlлькlсть музе|в од.
середнс число окладiв
(ставок) - чсього ол.

Штатний розпис, статистична
звiтн icTb

9,5 9,5
середн€ число окладlв
(ставок) керiвних ппацiвникiв од. 2 2
середнс число окладiв
(ставок) спецiалiстiв од. 2 2
середне число окладiв
(ставок) робiтникiв од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

)ý 2,5
середн€ число окладIв
(ставок) обслуговуючого та
технiчного пеDсоналч

од. J 1

площа примiщень кв. м ]52 l з52,з



у тому числi виставкова
плоша

кв. м
lHBeHTapHa справа

244,0 244

видатки загального фонду
на забезпеченrrя дiял bHocTi
мчзеiЪ

тис.грн. Кошторис на 2020 piK 66з,800 66з,800

2 показники пDодYктч
кiлькiсть проведеЕlD(
виставок у музеях

од,

статистична звiтнiсть

20 20

кiлькiсть екскурсiй у
мчзеях

од. l60 160,000

кiлькiсть експонатiв -

усього
тис. од.

9,5 9,5

у тоlury числi буде
экспоц/ватись у
ппановоN[ч пепiопi

тис. од.
1,200

кlJIькlсть вlдвlддачrв
музеiЪ

осiб
8000,0 2000,0 l0000,0

У TOIvry ЧИСЛl: За
оеалiзованrдчrи квитками

осiб 2000,0 2000,0

эезкоштовно осiб 8000,0 8000,0

IIJIановий обсяг доходЬ
музеiЪ

тис.грн.

Кошторис на 2020 piK
4,0 4,0

r TOIvIY ЧИСЛl ДОХОДИ ВrД

DеZIлrзапll квиткlв
тис.грн.

4,0 4,0

кlлькlсть речrпrзованIr(
квиткiв

шт.
статистична звiтнiсть 2000 2000

J показники ефекгивностi

середtи BapTicTb одного
квитка

грн.

Кошторис на 2020 piK
(спецiа.пьний фонд)

/статистична звiтнiсть
(кiлькiсть реалiзованш<

KB1,1TKiB)

2,0 2,0

середш вI.rграти на одного
вiдвiдвача грн.

Кошторис на 2020 piK
(загальrпrй, спецiальний

qонл) / Статистична
звiтнiсть (кiлькiсть
вiдвiдувачiв музеiЪ)

83,0 2,0 66,8

4 показники якостr
динамlка зОшьшення
виставок у rш:шовому
перiодi вiдповiдно до

фактичного показника
пппёпё п н Lлгrt rrепiп гv

% 0,0 0



динамiка збiльшенrrя
вiдвi.щвачiв у шIановому
перiолi вiдповiдно до
фактлтчного показника

динамiка збiльшенrrя
задйню< виставковIд( ппощ

у плановому перiолi
вiдповiдно до фактичного
покaвника попереднього

Начальник вiддi.lry культури i туризму
Сновськоi MicbKoi ради

ПОГОДКЕНО:
Фiнансовий вiддiл CHoBcbKoi MicbKoi ради
ttачапьник Фшансового
вiддiлу Сновськоi MicbKoi

л. сАвчЕнко
(iнiцiаrrи та прiзвище)

,К."$1ц,:;i;



зл гI}l]I)lжI]l{()
IIаклз illirrIclcpclrи фlнаllсiв yKPalHIl 2(> серrrlrя 20I.1 рокуЛ.л В3(l
(у рслакцil наказy Мl}Ilстсрс.гва фrrrансiв Украlни вiд 29 грулня 20I 8 poкv N! I ]09)

здl t]Ерджвно
Наказ / розпорядч}lй /юкуN,Iс}ll.

&9 ецlЦir-
lH,lii\lrll\ хiннч l о loBllol о роlпогil, IHIl|,.I K,!u,," 

",.,,.u,,u,l.;lli

лгч _3

l000()00
(Kof, I lpolpnMloi Kraclrr|lrKrurr вл:аl KiB lп пDс_tипваllня

IIаспорт
бкlлltе,l,ноТ проl,раillи пliсцсвоl о бюлzкету tla 2020 piK

[]i,цдilr куlrьтуtlи l т CHoBcbKoi pricbKoi
( HJIi\|.1l\ B,|||l|,, lJroяHulu ]\J 1,1огч.IIlIiк., ло.,," ,.,.г; 

",;;;;;;

4 l l 96356
ко.l СлI'ПоУ

l0l4060 4060
Забе,lllечснtlя дiя,гtыtостi IIa]lalliB i булинкiв культури, кл\,бiв,

0828 ценl,рlВ лозRljI-IlЯ ,[а i}ltUrIX клубниХ Зак,rtадiв{ Kotr l {ро! pa!}ioi Krnc',(l)iKaцli sх-li I KlB та ьрс-чiп ваIlня (Ko.1 I иl]ово] прогр!vноi х:rсlлIrrкацlr вlшаlкlв lr
vlclcвl,\ бюjrкtгiв)

rh HKrlKrHl rbпL,r bllcrr,IrrKruri Blr:ar KrB ю
2_5_5 l0000000

крс.lлп ваllня !]сцсфIо бю.lжФ\ ) Kpclll11 Rilнпя бю_!rcп )

(ilа'l\jсil\3аннябюfжcrilolllpoгpi\'Л''',.nu,I.,'''ouu''ц,o

крс)iltl BllllIl \llclrcBoIo бюJц.-r] )

).

]]l,.та:iая шконOшя бюлж(1llоi llроlрачи: AUЦ ,1lпlhlя l ц,,lfч ьфtеrйUчьоо?х. \ \йlnu. ]\ .,ll.

рiшен,я 42 c,cli ? сюuю,в cHofuKai Mc*oi |пОl вid 2а ] 2,2О l g ра9, J\l9 ! |Llrlпt чIро -юdпеп снов.ьюi Micфi ф'.d|о|оl hlерuпор@lьноt ,'ра\аП' щ 202О pi.,
Ilo-Ill,],t.lKl L]а досягнеIIня яких с tзацiя бюджетноi

цiль ;tержавноi гlолiтrtки
ви,гку yctx видlв аN,tаторського ]!tлlстеIlгва. хYло}кIlьоТ Ioc,i,l- а,I,акож,Ilля l'йцlI l]\ltсгоl]ного куJlьг}рIlоl (),l()tвi.Iля IIаселенIlя rl,я ocBiTtt у сферi к l l ]lttlcTetlTBa

и тat rня бltljlяter.Hllx коштi в:

N з/п I Iапрями влll(ористанIIя бю,цжетlllrх кошr.iв

2

Зaгa:rbHl.tli {rонд СtIецiальний t}онд у,гому числi бюджет розв1.1тку Ycbolrr
4

5 (r



ЗабсзllечеttltЯ ,;цiяllыl<lсl i lllulalliB i бу,l1цllцlо кYjlы\,рll- l(i\,бiв. itclII.piB
,l1сlзвi;t"rlя ,га ittrllltx к.,tчбllих закltа,lliв. ,ni ,lогia,,,,".,у,огь 

OpI,allt,}aIliю
к\ :ll, l\ pllol c1,1olBi_t.lя llilccjIcIIllя

Усього

43 tlз 60() 24_5()()()
4(l2 tJ(l()()

4зll3600 24_5000 () 462l](l0t)
IepelIiK lvtictteB1.1x /

Усы,lгtl

l] I ль a,I

),IIlOI пр()грilNlll

Заt a,rr,l l t.Iil (xlгl;t CrlcItialrыllrii t|loll,t у
l

0 0 ()
]y,l ы-а,Illl}I Il l Iolta,j l llt l<lt бlt1.llжс

N з/ll I IoKaзllltK
Iи

(),;tltltltI(я Bltblip\, л
Заl,а:Iыtltй (lorl,t ('tlcrtiitltыrltii tlrtttl ( Ycbolrl

5 {l

l IIoKafll
c,l(lIllя (lI)l JIJ| }JliIl K\.l1,1 ypll(lI t), l() lIlI_1, l ] Ilасс]lсllня l зNt II1,1ell I]я к\'JIь l.\.ptl ll} t pl-t t It ц lii

()п

l ]tllttlrlcctl ня
числl lб

26
)у,цr|}lк]в кч,,lь г\,Dll

9{)
;cpc,rlHc ч}!с-,Iо tlK;ta,,ttB (сгавок) - 1,сьtlго o,Il

IJ,га гrlиii розl I Ilc- с1 а1.1tст'lчttа звil н ic I t

).{ )

6 j.25
бj.]5серсдIlс ч}lсл() oK;llt,'tiB (cTaBtlK)

KepiBllпx гlpaitiBlllt KiB ojl
2l

2lccРL'.'l|l{'lIlc.I()()\Jlil.tlB(cIilll()K) 
l

спецiшl ic гiв l о.ц
] 9,25

I9.25_'еРС tll( 'lllc.I() rlK_llt tiB (сtаIцrк)
lоб iгl r l,, oi " (),l t

2
2LUPg,llHt чисjl() ()Kjla,,ll в (cl ttBOK)

tlбслчговчtочоtrl rа t ехн i ч tltllrl
l Iepco l] алY

()л
2l

2IвидаIкп заI iUlblltlt tl (xltutv ttit
забезllсчсн ня :i jя-,lьн()с гi llaratliB_
бv.tllttt<iя ку. Ib l \ pll. K_trrltlt 1 х 111ц111,

закладiв клубнtll.tl гlt tly

IIlc грIl Ktllltlopltc rra 2()20 piK 4зllз 6 2,15.() 4628.6
2 Ilока]никl, Ilродчкr.\,

KlJlbKlcт Ь llI;iвl_,I},вач ilз - ycbOI,o осiб

Cl атисl,ичtiа звi гнiс l ь. lI-пан робоl.л
1,I;K

у ToMv ч llсл l ojll) I Ili7.j
l 750(х)

за реапIзоваlI llL tI KBllTKaMlи осlб
,)езкоштов}lо

осiб ] 1ti7_5 l I 87_s
KlJIbKlcTb захt1,1liв. якi,tабсзltечуlо гь
opl ltlti trulltl K\_lLl ) pII()l () .l() tBI.]_lя
llaccJIeH ня

()л

lбjl25
l63l25

j250
]2 50

lIлановий обсяг _,ltlxclliB l llc грн I{tlut ropllc rra 2020 piKу гому чlrслi ,rltrxo,1tt вiд рсчuliзачii
квиткi в l,rlc, грн

?.4 245 0
ljапкiвська кви lаtlцiя

9_5.()KlJlbKlcl ь реаtIзtlваних квиткiв 95.0
UII

J пока]н нкп сфекгшвllостi pJ
l l875

серслlIя Rар Ilc1.1, о,1ll()го Kts1.1l ка
I pl] IjattKiBcbKa KBtt t аltttiя/ Brt:tal кова

llaK,Ila]{l la ti 8



эереднl витрати на одною
вiдвiдувача

грн,

Копrгорис на 2020 piK (зага,тьний,

спецiа.ltьвий фонд) / Статистична
звiтпiсть, план роботи РБК

(кйькiсть вiдвiдувачiв - усього)

26,9 20,6 26,4

)ереднl витрати на проведення
)дного зarходу

грн,

Кочrгорис на 2020piK (зага.lIьяий

фонд) /Статистична звiтнiсть, план

робmи РБК (кйькiсгь заходiв, якi
забезпечують органiзачiю

кульцрног0 дозвi.lшя населевня)

l 348,8 1з48,8

4 IокlзппкЕ якостl

Iинамiка збiльшення вiдвiд5вачiв у
шановомуперiодi вйповiднодо
Ракгичного показника
rопеоедньоm перiодч

о/о

1э,,"_.,,'!t' L i*..
1)i '. _._,i:rlt cl ,l].,_,, ))t-', ,i., -__-:_- "/?.. ,'-',:\

з2 0,0 2,9

Начаrrьник вiддiлу культури
СновськоТ Micbкoi ради

ПоГо.IDКЕНо:':-

l туризму

w н, доБнЕнко
(iнiuiшш m прiзвиче)

MicbKoi р4ди

л. cABiIEHKo

к
|крдtнЬ



ЗД'l I]llI'/t)l(1 :l l()
llаказ MiHiclepcтBa фiнаllсiв Украiгrи 2б серпня 20Izl poKv Nl 8Зб
(урелакrliittакiвчМiнiсlерстваtРiнаliсiвУкраlнивiд 29tрчltItя?Oi8рокуNчl209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i т,уризму Сновськоi MicbKoT ради

(ttaiiпrellvBatrrlя Il)jlовIiого розIlоJ]япнilкi KotttTiB пtiсltевого бкl:tжс гч)

^9 
LiBKe( м

Паспорт
бюджет,ноТ програми мiсцевого бюджету на

3

2020 piK

l 000000
(Kol l lрогралrrrоi класифiкаtlii ви:tаткiв.га

\ltr''lи I)'Fil'lllя \ticI|(Bи\,;,t, |,l,c I Li)

Вiддiл культури i сновськоi Micbkoi
(tt,tйrtcHt,Halttlq ttl I0BltoItl l)оlIIl)ряlниха кошIlв r!lLIteBt)lll oxr,tKctr )

4I l96з56
ко.1 c'/lI)Il()y

2 (I(o:t IIрогралrrlоi х:lаси(liкаttii ви.,rаlкiв га

hl\,,'Iи l\ вання rtiсtt..виt i,п, l;t.l t lB)

I0l408I

Вiддiл куJlьтури i туризму CHoBcbKol'MicbKoT
( паl'j\tеllчва!ня Bi_lrloBiдa:lbпor о впконавltя )

0829
Забезпечення дiяльностi iнших заклалiв в галузi

культури i мистецтва408 ] 255 l 0000000з. (Ko]l l iрограNiilоi класиr}iкаtlii ви:tагкiв l,а

крсllи],ування rricr tсвих бlо.цжсr.iв)

(Ко.ц -i'иtкrвоi Ilpotpanllloi класифiкаItil
видаткlв ta крсJlиl,ування ьtiсrlевого

бюrлtеr1,)

( Ko.t Фчнкttiоtrальнtli к,пасиr|li Kartii видаr KiB

I,il крслиJ\Iванllя бю,rrксl v)

(найлrеrrчвання бrолжетпоi'гtроIllапtи згiлrrо з Тиltовою проrрапtrлrкr юlаси(liкацiсrо
ви,lа t Ki в t lt Nllс'lи l \ lltllltя rlicrtcBol о oro, tl;c гч l

к1)! ок)]lжстч

4. обсяг бюджетних Пр изначен ь / бюджетн их асилнувань -З90l00,00 гРивень,утому числi загального фонду- З90l00.00 гри вень та спечiал ьного фонлу тивень

ly! l 17б "Про вftсенм aцill Оо вокdзiв МФУ бid 20.09.2017 р_ М79З jlla вО l1.0! 20 ttp .ЛlЬ t l",

6. BHol полlт!,lк на досягнення яких спрямована а_лlзаIIlя ок)лжетно|
N з/п . Цiль деря<авноi полiтики

цlльового використання вiдповiдних бюджетних коштiвЗабезпечення ефективного i

2

мета бюджетнот програми,. Забезпеченttя diяltьltосmi зак_,tсtоiв mq захоdiв в zал.узi ку.цьmурtt i,ltttcmeLttпBct



Завдання бюджетноi програми
N з/п Завдання

l

ПiЛТРИмка Та роЗВиток культурно-освiтнiх заходiв забезпечення своечасного та якiсного технi.tного нагляду за булiвничтвом та
КОШТОРиСноТ, звiтноi, фiнансовоТдокументацii, фiнансування установ згiдно iз затвердженими кошторисами, надання якiсних

обслуговування

капiтальним ремонтом, склалання i надання
послуг з центрtlJIiзованого госполарського

н бю, паlIрями tsикOрис,l,ання ок)джетних коштlв: (грrr

п- з/п }jапрями використання бюджетних коштiв Зага-гlьний фонл Спечiальний фонл
у тому числi бюдясет

розвитку
Ycbcl1,o

2 _) 4 _5 6

Забезпечення дiялbHocтi центрzt liзованих бухгалтерiй 390l00,00 390 I 00.00
Усього 390 l 00.00 390l00,00

U. l lереЛtк мlсцевих / регtональних програм, rцо виконуються у складi бюджетноi програм (г

Най Mr енуван ня м iсцевоТ / регiонал ьноi програм и Загальний фонл Спечiа_гIьний фонл Усього
I ? J 4

Усього

ll резч.ll ьтати бюджетнотHl показники м

r.\ з/п Показн и к олиниця вимiоч Джерело iнформацiТ загальний dlонд Спецiальний фонд Ycboгo
l 2 J 4 5 6 7

I показники затрат

Kt.rl bKlc,I,b },сl,анов ycbor,() ().ц.

llолtlжсгtllяу 0,0N,lY tlиcJll:

цеt tтpil.rt iзtlваlrих бухгitлr,ерiй ()l].

cepcitllc число окладiв (cтaBoK)

\,сь() I,()
ол. ILIтатtrий розIlис ) )

ccpcjlIlc число окладiв (cтaBoK)

ctlerritulic,гiB
о,ц. ll Ir,а,гний розIlис ) )

виl,раl,и загаrlыlого фонлу на

забс tttc,lctttlя лiяльнtlс t i iltlllих
кy.l l;г\ DHo-()cBiTHix :laro,rirl

гис.грн. КоIIIторис rra 2020 piK 390, l з90. I

2 показники продyктy

KillbKicтb заклалiв. якi обслуt,овус
цеl l l рчIiзtlваltа бухl a_rr срiя

o/l, Ilоложеltttя _55 55

кiлькiсr,ь особових paxyrlKiB ол. Особовi рахунки I85 l tl5

Kl.1tbKic t,b ск.lалсних звiт,iв

пDаI ll I]ll и Kal\{ и очхI,шll,еDl l
ол. Звil,и l l20 ] l20



кlлькlсть ycтulнoB, якl

кiлькiсть особових paxyHKiB,
якi обслуговуе l працiвник

Кошторис Ha2020piK

цтримц1 тарозвитку
TypHo-ocBiTHix заr<одiв,

техцtчного нагляд/
будiвництвом та
lтlцьним ремонтом,

фiнаrrсовоi докумеrrгацii,
фiпшrсуваrrlrя ycTarroB згiдно
iз затвердденими
кошторисами, надаЕIUI
якiсних посJц/г з
центр€tлiзовtlного
господарського

,f".1..7Fи---\'
,l4ini"-уч,д
,ý# ffi;л\иНачальнrлс вiддirrу IqFльтури i ryризrrлу

СновськоТ мiськоi р4шл

ПОГОlЩ(EНО:
Фiнансовий вiддiл СповськоТ MicbKoi рали

;-дi н. доБнЕнко
(iнiчiали та прiзвиче)

л. сABIIEHKO

(ъйФ,,Фiil,i" )

(iнiфали та прiзвище)



зА-гвI]рджЕно
ЕIаказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiпи 26 серпня 2014 року jvg 8Зб
(v редакцil наказу MiBicTepcTBa фiвансiв YKpaiHrr вlл 29 грулня 201 8 року L\! l 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

l-

наказ вiддiлу кульryри i ryризму cHoBcbkoii мiськоi рми

J 9 е L, Lt{з!__ *, .dо"'*""* 
головного розпорящиЙ коштiв viсцевого бюцеD)

хредгýваш мiсщвж бюцаiв) кредfт)ъм мiсцевого бющgry) IФедтъмбющеry) !щтхiв m ffдфаш мiсцФого бющету)

oбсягбюджgгIxD(пpи3начeнь/бюджsтнID(acигнyBzlнь-з70000,00гpивень'yтoмучислi3агаJIьнoгoфoнлy370000'00гpивеньтacпецiаJIьнoгoфoндy--гpиBeнь.

першорiмьноi' zромаdч на 2020 piK.

7. Мgга бюджегноi програми: Забезпечення diшbHocпi заклаdiв tпа захоdiв в zмvзi l<ульmуоu i мuсtпеumва

2.

4,

5.

Цiль державноi полiтики
KoHKypciB, оглядiв аI\{аторського мистецtв4 художньоi творчостl, вист:вок народшr( ремесел та IHIIIID( змодrв 3 питань, що ншIежать до

Завдшлrя
l 3:lдоволення твоDчих потDеб iHTepeciB гDомIuшн. ix естgгичне виховаIшя та збагачення

9. и бюджgгнrас кошгiв

N з/п Напрями вlп<ористaц+rя бюджgшrж коштгiв Загальний фонд Спецiальнlй фонд
у тому числi бюджет

Dозвиткч
Усього

Пповелеrrrrя кчльт\"Dно-мистеrьшоr заходiв з70000,00 370000,00

Усього з70000,00 370000,00

На.йпленувдлrя мiсцевоi / регiональноi прогр:ми

l 1. Результатlвнi пока}ники бюджегноi програми:



N з/п Показник олиниrrя вимiпч джепело iнфоопtапii загальний бонл спеrriалыrий фонл Усього
1 2 4 5 6 7

показнIlки затDат
видатки загального Фонду на
проведення кульryрно-мистецьких тис. грll, Кошrrорис tla 2020 piK 370,0 370,0

2 показнпкп пDолYIсrч

кlлькlсть захопlв - чсього од. l5 15

r' ToMv числl кlлькlсть:

фестивалiв од J 3

конкчDсlв од
рlшенш сесп l

гвоDчих вечоDlв ол 1

кiлькiсть iнших кульryрно-освiтнiх
од 10 l0

, показникп ефекгивностi

эереднl витрати на проведення

)дного заходу - всього
тис.грн.

Кошторис на 2020 piK /ТLпан

заходiв будинка kryльтури,

рiшеня ceciT

24,7 24,7

r' ToMv числl сепепнl виmати:

на один фестиваль тис.грн.

Кошторис свят (витрати на
проведення фестивмiв) / Гlпан

заходiв будинка культури
(кiлькiсть tфестившiв)

l00,0 l00,0

на один koнýlpc тис.грЕ.

Коurгорис свят (ви,грати на
проведення кокурсу / fLпан
заходiв будинка Lryльт}?и

(кiлькiсть KoHKypciB)

7,0 7,0

на один творчий вечiр тис.грн.

Копrrорис свят (витрати на
проведення творчих вечорiв) /
Гfпан змодiв будинка культури

(кiлькiсть творчих вечорiв)

5,0 5,0

середнi вrпрати на один iнший
культурно-освiтнiй захiд

тис.грн

Кошторис свят (витрати на
проведення iнших кульцрно-

освiтних зоходiв) / План заходiв
булинка lryльryри (кйькiсть
iнших культlрно-освiтних

епwппiо\

5,8 5,8

4 flоказнпкп якостl

динамiка збiльшеЕIul кiлькостi
заходiв у п;lановому перiодi
вiдповiдно до факгичного
покilllника попередньою перiоду

Vо 15,4 I5,4

1 туризму
н. доБнЕнко
(iнiчiши m прiзвиче)

л. сАвчЕнко

/'.

(lкiцiмй m прlзвilце)



1.

2.

з^твЕрдrGно
неа мiпidчсщ фiя&всв уФш,
суDцщiiязвзумйimр.roФiшспУxщвiд 29ryм?rlзроху}е 12Ф)

ЗАТВЕРДКЕНО
Halar / rюзпоидqй докумflт
Нака9 вiддЬу кульlур, i т}рrзйу СrовськоI йсьхоi Dади

lфfuщ'
,t 9 0i tг( .l .r,ъ l

ЦдФоIг
бюдФяоt проrр.мх Miqr.Bom бюлreту Hr 2020 pir

1000000 вiдiп rультри i турвму сяовсьтоI йiськот радt 4l 19бз56

;:Ё:::l;0д0$!::..= ,,, Вiдд!л KyJlьTyPU iтуризму СЕошкоi мiсъкоrр€дIr 41196З56
I.ф,щ'Ф_

iФрцiщФЕj,

lоl1зu м4з
rв!ФйщбоЕф WФпщiф fuФу) rФnщriф6;ry)fuФ)

ОбФГ бЮДЕГНИХ пРшвоч€нь / бюдеегнtд а.илЕ}ъаЕ - 1440000,00 Фвмь у lDrry ФФi загальною фяry _ * гр!в€rъ в спецiшьЕого фяд l,иOOо0,00 грD€Еь.

ПИсгам для ылФяаюrЯ бюджетIIоI пр,оrрами: Ко@]r)rr& $qаrfl, Б\.d@fu П^.оёсrc У4вiп, ЗУ "Пряicl|eBe fuоqяфwц", Зfu vqоЬч dПроДе|ффй бюам
УlФfuч fu 2019 pik, ой 23-11-2018 р.М 2629-ПЦ @ МФУ.iО 2?.o?,2o]I р, Лф915 (Эi giвфч.й З0-1].2О! 2 р, N t260,.id !0.09.2ol5 р. М 765) "Про *пфо* Пр*iр"*rе|вilФрсз!,wu@впwuПв &оаw прФ|w ём,ic,pф бьёфспi., @ёмц цо P.pЙorrrolrl@ прч MHoчeHsi обсrаlмillfuфеfuйrФаФферпiв", @ МФУ аа
26.N,2ol1 р. М 836 ф цrlм Bia З0-09,2016 р. tý6a Bia 2Е.Ц,2Оl7 р, М-1?2, оа 15.! 1.20] Е м9N, .лё 29-t2-2olE р М ! эое, ао оz.ов.эоlс р. мззс1 апрамо фоо@м пйорпdвfufu@ про4'ц яlсц.ф бааФмhа fu ýйiв ,Фо s fuм,, Ем МФУ вй п,09.2017 р- м793 (ь ыlмч вit 29.12.2017 р, м l !81, бiа u.Oi.2ol8 р, !р7о, вй ] 5.a5.20l8 м510,
.о 26.07.2018 р, м619, Bii) 3!.08-2018 р м729, .й 28.12.20lE р, м] 176, .La 21.02.2ol9 pJф78, Bid 29.03,2019 р- Mt zB, 

"а 
u.п,zоlэ р. м-sзе1 "лро Ф@рам фаё@ проФфо.

ваdфlмцt. аldоl'lкЬ м ry.айrywм лlо4еф боПмпь", ffi мФУ .й 28.I2.2018p. Ml t?6 'про @@м gh ао wriB мФу вiё 20.о9.2Ь17 р, м79з м BD 140!.201 lP. Ml l ",Piw 42 c.ct 7 фuЩ Сlфьюl,iсфl рЙ оid 20.12.2019 ро|о, М Юl2MI |Tlpo бюамй clфl яlсюl об'.dwоt reрйорiФфl Фояфч м 2020 р.

4.

5.

полlти

Мега бюджегноi проrрами: Забезпечення бvdiвнuumва mа реziональнuй розвumок

Цiль державноi полiтики

завдшrня бюджgгноi

й об'екгiв
бюджgгних коштi в:

N з/п Напрями використtlннrl бюджgгних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюджот

Dозвиткч
Усього

4 5 6



Рекопструкчiя та реставрачiя установ та закладiв
кчльтчпи

l 440000,00 1440000.00 l440000л00

Усього 0 l 440000.00 1440000_00 l440000.00

к мiсцевих /

бюджgгноi

Начшlьник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoT ради

ПОГО.ЩЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл Сновськоi MicbKoT ради

Начальник ф,iпацсового вiддiлу ,,/./-. /

(iнiчiши та прtзвище)

л. сАвчЕнко

r

_1_'. ,, , _,"-:.:''

тативн1 пок€lзники
N з/п Показник ()линиrrя вимiоч лжеоело iнфопмацii загальний фонл спешiальний фонд Усього

2 з 4 5 6 7

показники затDат

витрати на реконструкцlю та

реставрачiю об'екгiв
тис.грн.

Кошторис на2020 piK, рiшення 42cecii'7
скJIикання CHoBcbKoi MicbKoi рали вiл

20,12.2019 рокуJф |0-42N1I "Про бюдtсет
CHoBcbKoi MicbKoii об'сднаноi

тепитооiально'i mомади на 2020 piK.

1440 l440

2 показники пполчктч
кiлькiсть обекгiв, якi rrтrанусгься
пёrлнamvиRяти

од. ,Щоговiр, акг виконаних робiт

3 показникп ефекгивностi

Серелнi в!ттрати на реконструкцiю
об'екга.

тис.грн

Кошmрис на2020 piK, рiшення 42ceclil
скJIикання CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд

20,|2.20|9 року Jф 10-42/VII "Про бюддет
CHoBcbKoi MicbKo'i об'еднаноТ

теDиторiмьноi mомади на 2020 piK.

l440 |440

4 показникп якостl

питома вIга кiлькостi об'скгiв на
якi планусгься проведен}lя
peKoHcTpyKuii, до кiлькостi
обсrгiв, що поцеб}тоть
реконструкцii

ао l0 l0

н. доБнЕнко

M]11

(пйпис) 1iнiчiши та прiзвище)


