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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20l4 року Nl В36

(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТrtивiд 29 грулня 20l8 року
N9 1209)

Звiт
про виконапня паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry за 2019 piK

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавuя)

Керiвництво i управлiннrl у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах, об'еднаних
територiальних громадах

(кФквк) (найменуванш бюджетноi прогрши)

1.

2.

J.

(кол)

1010000
(кол)

1010160 0111

(КТПКВК МБ)(код)

4. Цiлi державноi полi iзацiю бюджетноi

5. Мета бюджетноi програми Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi

. цlлl державноr полlтики, на досягнення яких спрямовано реалlзацlю tlDоI,Dами

М з/п Щiль державноТ полiтики

l
Реалiзацiя деркавЕоi полiмЕr у сферi кульцФц rypIBMy, охорони кульцрноi спадrдини, мiжяацiомJтьЕlо( вiдяосйя, релiгii та захисту прав нацiояальtпD(

мешцш1 спецiальноi освiти у сферi кульryри тa мист€цгв, а mкож забезпечеrrrrя цrав нацiональнlос меншш1 права Фомадяв rra свободу свiтог;rяry m
вiросповИдпiя.

6. Завдання бюджетноТюджетноl проI и
Ns з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повновzDкень

. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання iюджетнrх коштiв за бюджетною мою нь

Ns з/п
Напрями використання бюджетнrо< коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
Вiдхилення

загЕrльний

фонд

спецiа-rrьни

й фонл
усього

загальний

фонд

спецiшrьни
й фонд

усього
загitльний

фонд

спецlальни
й фонд

усього

2 , 4 5 6 7 8 9 10 ll

Забезпечення дiяльностi керiвництва та управлiння в
сферi культури

2957|6,98 295,I|6,98 295,7|6,98 295,1|6,98 0 0

Усього 2957|6,98 2957|6,98 2957116,98 295716,98 0 0

ПоясЕешLr щодо причш! вiдилеям обсягiв касових видаткiв (яадаriD( крелI'rгЬ з бюлr<ету) за яапрямом використашIя бюджегних кошгiв вiд обсягiв, затверрl(еtФФa

у паспорi бю,щr<етноi програ!дr: ВiдqrлеЕь вемас
8. Видатки (наланi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi викоц/ються в межах бюджетноi програми

гривень



Ns з/п
Найменування мiсцевоi7 регiональноi програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наланi кредити з

бюджету)
вiдхилення

загальний
fiонл

спецl€lльни
й фонд усього

загtLпьнии
фонп

спецl€tльни
й fiонл усього

загальний
rЬонп

спецlzlльни
й фонд

чсього

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll

0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналlз lx виконання

Ns з/п
показники

Одиниrц
Bruripy

,Щжерело
iнформачii

Затверджено у паспортi бюджетноТ

програми

Фактичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок касових
видаткiв (наданш< кредитiв з

бюджету)

Вiдхилення

загальний

фоtц
спецlальни

й фонд
усього

загальний

фонд

спецlЕlльни
й фонл

усього
загальний

фонд

спецiальни
й фонл

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз

1 показники затDат

кlлькrсть штатних одиниць од. Штатний розпис J J J э 0 0 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показникаМИ

в LдхиJIення показникlв затрат немае
1 показники пDодYкту

кiлькiсть отриманих листiв,
звернень, заяв, скарг, рiшень

од.
Реестрачiйнi

журнали
1 170 1 170 |2|9 |2|9 49 0 49

кlлькlсть приинятих
нормативно - правових aKTiB

од. книга наказiв 220 220 267 26,7 47 0 4,|

кiлькiсть проведених
засiдань, нарад, ceMiHapiB

од.
Протоколи,
плани робiт,

рiшення

96 96 97 9,7 1 0 1

Пояснення щодо п ичин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

iпьшoiкЬкoстipoзпoРяpl@нъ,вaказiв,oтn,roшo<лrстiв,piшевьзаpiкEixбyлoзaФввoванoм
початок року

3 показники ефективностi

кLпькlсть виконаних листlв,
звернень, заяв, скарг, рiшень

од.
Реестрацiйнi

журнzrли
1 170 1 170 |2|9 |2|9 49 0 49



кiлькiсть прийнятих
нормативно - правових aKTiB
на одного працiвника

од.
книга наказiв/

Штатний розпис
7з 7з 89 89 16 0 lб

витрати на утримання однiеТ
штатноТ одиницi

тис.грн.

Кошторис на
20l9 piK зi
змiнами /

Штатний розрис

98,6 98,6 98,6 98,6 0 0 0

llояснення шодо пDичин оозбiжностей мiж фактичними та затвеDдженими Dезчльтативними покtlзниками
ВiДсrтlенrrя показникiв ефекпrвIIостi вИбулось в звИку з прlйнлям бiльшоi кiлькостi прIйнятих розпоряджеIБ, яаказЬ, огрrлr,rаrло< листiв, рiшеIs за piк Hi'( було

з{lIIJI{lновано Еа почmок року
4 показники якостl

ввчасно приинятих
нормативно - правових aKTiB

iз загальнот кiлькостi
% 100 100 100 l00 0 0 0

вчасно проведених засiдань,
нарад, ceMiHapiB, сесiй

% l00 100 100 l00 0 0 0

вчасно виконанихлистlв,

звернень, заяв, скарг, рiшень
% 100 l00 100 l00 0 0 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€lзниками
Аналiз стану виконання результативних показникiв

В реЕrльтатi виконаrrrrя завдоЕ бюджЕr,Irоi програмц доояпDдо яалФкяrй рiвеrъ показникiв якоотi. Приifгягi розпорядкення та накази вчасно виконаrвi, сприяли

реалiзацii державпоi пмiтики у сферi купьтури, TyprlзMy, oxopoEr ý.льryрIrоi спадцlдц мirсrацiональrдл( вiдяосшl, р€лiгii та захисту прав цацiоцальяих менuIин,
спецiмьЕоi освiти у сферi кульryри та мистtцв, а також збезпечешr.я прrав нацiоЕ{lльних меншин, прlва громадян на свобо.ry свiтогляд/ m вiросповiцФпrя,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноi програми.
У 2019 роцi завдання бюджетноI програми виконано в повному обсязi та мета досягцла

Начальник вiддi-rгу культури i ryризсу Сновськоi MicTKoT ради

Начальник вiддi-гry фiнансово-господарського забезпеченнJI-головний
бухгалтер

н. доБнЕнко
(iнiцiалйнiцiал, прiзвище)

л. шЙ
(iнiцiшиiiнiцiал, прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiяtл 26 серпня 2014 року J\! 836

(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiгrансiв УкраТнивiд 29 грулня 20 l 8 року Nч l 209)

Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за 201,9 pik

Вiддiл культури i туризму СновськоТ MicbKoT ради
(найменуванш головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму СновськоТ MicbKoT ради
(найменування вйповiдшьного виконавця)

Надання спецiarльноТ освiти школами естетичного виховання (музичними, художнiми,

хореографiчними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменуванш бюджешоi програми)

4. Цiлi державноi полiтики, на досягненнlI якIlD( спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

1000000

0960

1.

2.

a
_r_

(код)

1010000
1кол)

101 1 100

(КТПКВК МБ)(код)

Ns з/п I_{iль державноi полiтики

l Створення уN{ов дIя розвитху позашкiльноi мистецькоi освiти

5. Мета бюджетноi програми: ,Щуховне та естетиtIне вихованIuI дiтей та молодi

6.За бюджетноi
Ns з/п завданrrя

l Jабезпеченrrя наданшI початковоi музиtlноi, хореографiчноi освiти, з образотворчого мистецтва та художнього
э Покращення матерiально-технiчноТ бази закладiв культури на виконанIuI дор}чень виборцiв дегцлатами MicbKoi ради у 20 19 poui

J придбання обладнанrrя i предметiв довгострокового використанIuI

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використанIuI бюджетнrоr коштlв за Оюджетною

Ns з/п
Напрями використання бюджетнrоr коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджеry)
Вiдхиленrrя

заI,zrльний
rЬонп

спецlальни
й фонд усього

загальний
lЬонп

спецiальни
й фонд усього

загальний
fiонп

спецiальни
й фонд усього

l 2 э 4 5 6 ,7
8 9 10 11

l Надання цочатковоi музичноi, хореографiчноТ освiти 3487500,12 92500,00 3580000,12 з487500,12 954з4,|1 з5829з4,2з 0,00 29з4,|1 29з4,|1

2

Покращення матерizrльно-технiчноi бази закладiв культури на
виконаннrI дор)чень виборчiв депутатами MicbKoT ради у 20 l 9
noTri

5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

5
Придбанrrя обладнання i прелметiв довгострокового
використаннrI

0,00 51470 5l470,00 0,00 5l470,00 5l470,00

Усього з492500,12 92500,00 з585000,12 з492500,12 146904,|1 збз9404,2з 0,00 54404,|| 54404,11



перерозподiлу залишкiв коштiв на 01.01.2019 року.
8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзачiю мiсцевих/регiональних програм, якi викон}T оться в межах бюджетноi програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
вiдхилення

Jt з/п
Найменування мiсцевоi7 регiональноТ програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

зага:lьний
fiонп

спецiальни
й фонд

усього
загальний

фонд
спецlальни

й фонд
усього

загальний
фонд

спецlzrльни
й фонд

усього

1
1 4 5 6

,7
8 9 10 l

l програма сприяннrI виконанню повноважень деtIутатами

СновськоТ MicbKoi ради на 20 19 -2021 роки
5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

бюджетноi iх виконання

Ns з/п показники
Одиничя
вимiру

Щжерело
iнформачii

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

Фактичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок KacoBlD(

видаткiв (наданlлt крелитiв з

бюджету)

вiдхилення

загальний
tЬонп

спецlilIьни
й бонд усього

загальний
фонд

спецl€lльни
й фонд усього

загшtьний
rЬонп

эпецlzlльни
й фонл усього

2 1 6 9 12

1 показники затDат
кiлькiсть установ усього од.

положення
l l l l 0,00 0,00 0,00

v томч числl:
иVзиIIнIID( шкlл од. l l l l 0,00 0.00 0,00

середнс число оruIадiв (ставок)

- усього
од. Штатний розпис,

статистиtIна
звiтнiсть

з7,25 0,5 з7,,l5 з,I,25 0,5 з,7,,l5 0,00 0,00 0,00

середне число окJIадiв (ставок)

KepiBHlo< працiвникiв
од. 2 2 2 2 0,00 0,00 0,00

середне число окJIадiв (ставок)

педагогiчного персонаIrу
од.

Штатний розпис,
статистиtlна

звiтнiсть

26,5 0,5 2,7 26,5 0,5 21 0,00 0,00 0,00

середне число окJIадiв (ставок)

спецiалiстiв
од. 2,25 ))s ) ,)\ ))5 0,00 0,00 0,00

середн€ число окJIадiв (ставок)

побiтникiв
од. 2 2 2 2 0,00 0,00 0,00



середн€ число окладiв (ставок)
обслуговуючого та технiчного
персонаIIу

од.
Штатний розпис,

статистична
звiтнiсть

4,5 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00

кшькrсть вlддшень
(фортепiано, народнi
iнсточменти TolITo)

од.
статистична

звiтнiсть,
тарифiкацiя

7 7
,7 ,7

0,00 0,00 0,00

кlлькlсть кJIасш од. 22 22 22 22 0,00 0,00 0,00

видатки на отримання освiти у
школах естетиЕIного вихованнr|

тис.грн.
Кошторис на 2019

piK зi змiнами
з487,50 92,5 з580,0 3487,50 92,з 3579,8 0,00 -0,20 -0,20

У ToIvry ЧИСЛ1 IШаТа За НаВЧаННrI

у школах естетиlIного

вихованнrI
тис.грн. Банкiвськi виписки 92,0 92,0 91,8 91,8 0,00 -0,20 -0,20

Пr)яснення щодо причин розбiжностеЙ мiж фактичними та затвердженими результативними покiвниками

спецiальвоф фоЕду меппi нiж затвердкеЕlо у паспортi бюркешоI проФами,

2 показники пDодчктч
середнrI кlпькlсть )дIнlв, як1

отриtvrують ocBiry у школах
еСТеТИТIНОГО BIID(OBaHHII, -

всього

осiб

Накази по ДIVlШ

185 185 l80 l80 _5,00 0,00 -5,00

середrrl кlJIькlсть )лнlв,
звiльненrд< вiд гшати за
навчання

осiб 56 56 56 56 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покЕ}зниками
вiдхшtення пок€lзникiв продукту на кiнець року вiдбулось в зв'язку зi зменшенням кiлькостi учнiв нiж бчло запrrановано на початок рокv

3 показники ефективностi

кШькlсть )лIнв на одну
педагогiчну ставку

осiб

Накази по ,ЩМШ
(середня кiлькiсть

1"rHiB - всього)
ДIIтатний розпис,

статистшIна
звiтнiсть (середне

число окltадiв
(ставок)

педагогiчного
персоналу)

7
,7 ,| ,7

0,00 0,00 0,00

KUIbKlcTb дrто-днlв од.
статистична

звiтнiсть
368l5 36815 з66з5 з66з5 180,00 0,00 l80,00



--.!
витрати на навчання одного

)лня, якиЙ отримус ocBiTy в

школах естетичного вихованнrI
грц.

Кошторис Ha20I9
piK зi змiнами

(зальний,

спецiальний бонл)
Дакази по,ЩМШ
(середня кiлькiсть

1^rHiB - всього)

l885l,4 500,0 l9з5|,4 l9з75,0 5з0,2 19905,2 52з.65 з0,1 9 55з,84

у ToIvIy числi за рахунок плати
за навчанIUI у школах
естетиtIного BI,D(OBaHH'I

грн.

Банкiвськi виписки
ДIакази по,ЩМШ
(середня кiлькiсть

1"lHiB - всього)

49,7,з 49,7,з 5l0,0 510,0 0,00 12,70 12,,l0

Пояснення щодо пршIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покztзниками

вiд<илення показникiв ефективностi вiдбулось в зв'язку зi зменшенням кiлькостi учнiв на кiнець року нiж було зашtановано на початок року
4 показники якостl

кiлькiсть днiв вiдвiд5вання

r{шши шкiл естетичного
ВIlD(оВання

днlв навчальнi Iшани l99 |99 l99 l99 0,00 0,00 0,00

динамiка збiльшешrя кiлькостi

цlнiв, якi отрIд/rують ocBiry у
школах естетичного вихованIUI

у плановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
tlокrвника попереднього
перiолу

оА 0 0 -2,,7 -)1 -1 1 0,00 -2,7

вiдсоток обсяry ппати за
навчаннrI у школах
естетиtIного BIID(OBaHIUI В

загальному обсязi видаткiв на
отримання освiти у
зазнаtfених Iпкопах

% 2,6 2,6 2,6 2,6 0,00 0,0 0,0

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покalзниками

Вiдхилення показникiв якостi на кiнець року вiдбулось в зв'язку зi зменшенням кiлькостi 1r.tHiB нiж було зашlановано на початок року
в результатi виконання завдань бюджетноi програми досягнуто нarлежний piBeHb показникiв якостi, вчасного виконанtul програми.

3авдання 2 Покращення матерiа.гtьно-технiчнот бази закладiв кульryри на виконаннrI дорlпrень виборцiв депутатами Micbkoi ради у 2019 роцi
показники затDат



обсяг видаткiв, спрямованих
на покращення матерiа_гtьно-
технiчноi бази закладiв
культури

тис. грн.

рiшення 41 cecii 7

скликання
CHoBcbKoi MicbKoT

ради вiд
2'7.11.2019 о.

5о 5,00 5,0 5,00 0,00 0,00 0,00

пояснення щодо пррlчин розбiжностей мiж фактичнrпчrи та затвердженими результативними показниками
Вiдх1,1лення показникiв затрат немас

2 показники продуктy

кiлькiсть об"сктiв на якi
Iшануеться поцращення
матерiально-технiчноi бази

од.

рiшення 41 cecit7
скJIиканн'I

Сновськоi MicbKoT

ради вiд
27.11.2019 о.

l 1,0 1 1,0 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвеDдженими Dезчльтативними показника
Вiдхlтlення показникiв продукту немае

J показники ефективностi

Середнi витрати сцрямованIд(
на l об'ект, дJIя покращенIilI
матерiально-технiчноi бази

тис. грн.

рiшенrrя 41 ceciT 7
СКJIИКаНIUI

сновськот мiськоi
ради вiд

2'7,|1.20|9 о.

5 5 5 5 0,00 0,00 0,00

поясненrrя щодо пррrчин розбiжностей мiж фактичними та затверджениrr,rи результатr.внlдии показниками
вi.цшlення показникiв ефективностi немае

4 показники якостi

питома вага кiлькостi об'ектiв
на якi плануеться покращеЕIuI
матерiально-технiчноТ бази
закладiв кульцри на
виконанIuI дор}чень виборчiв
депутатами обласноТ ради

% l00 l00 l00 l00 0,00 0,00 0,00

пояснення щодо прrлчин розбiжностей мiж фактичншuи та затвердженими результатr.вними показниками
Вiдхилення показникiв якостi немае

зЩoблaДнaнняiпpедмeтiвдoBгoстpoкoBoгoBикopистaнн'I
l показпики затDат

обсяг видаткЬ на придбання
предметiв i обладнання
довгострокового використаннrI

тис. грп.
Кошторис зi

змiнами 0,00 0,0 51,50 5 1,50 0,00 5 1,50 5l,50

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фqктйними та затвердженими результативними показникамi



хунoкпеpеpoЗпoДiлyнaДxoДженЬTaЗаJIишкyк9

2 показники продукту

кiлькiсть придбаного
обладнання та предметiв

довгострокового використаннrI
од. ,Щоговiр, накJIадна

на придбання
0,0 0 4 4,0 0,00 4,00 4,00

Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€tзниками

д,rIя потеб заша.ry.

J показники ефективностi

середнi витрати на прибдання
l одиницi предмiтiв i
обладнання довгострокового
використаннrI

тис. грн.

Кошторис зi
змiнами /,Щоговiр,

накJIадна на
придбання

12,9 |2,9 0,00 12,9 12,9

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покаЗникаМИ

4 показники якостl
динамiка кiлькостi придбання
предметiв та обладнання

довгострокового
використаннrI, у порiвняннi з

пппепрпнiм покпл,

о/о 300 з00 0,00 300,00 300,00

Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результатиВнимИ ПОКtВНИКаМИ

ВiщлшеннЯ покЕвникiВ якостi вiдбулосЬ за рахунок збiльшення кiлькостi предметiв з l у попередньому роцi до 4 одиниць у поточному роцi.

Аналiз стану виконаншI результативнIlD( показникiв

В результатi виконаннrI завданЬ бюджетноТ програми досягнуто належний piBeHb показникiв якостi, вчасного виконанIUI програми

l0. Узагальнений висновок про виконаннrI бюджетноi програми.

У 2019 роцi завданrrя бюджетноi програми виконано в повному обсязi та мета досягнута

* Зазначаються Bci напрями використаннrI бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ

Начальник вiддiлу культури i ryризсу Сновськоi MicTKoi ради

Нача.ltьник вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення-головний
бухга:lтер

програми.

н. доБнЕнко
(iнiчiа,rиliнiuiал, прiзвипrе)

л. шй
(iнiцiали/iнi цiал, прiзвише)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року Nл 836

(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiнивiл 29 грулня 2018 року Nq 1209)

1000000

про виконання

0824

Звiт
паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за 2019 piK

вiддiл кчль сновськоi Micbkoi
(найменуванм головного розпорядника)

ль i тчоизмч Сновськоi Micbtсoi

l. (кол)

1010000
2.

a
J.

(кол)

1014030

(найменування вiдповiдмьного виконавця)

Забезпечення дiяльностi бiблiотек
(найменування бюлжетноi програми)

кТПI(BКМБ)(код) (кФквк)

4. Щiлi державноi полiтики, на досягненнrI яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi процамИ

Щiль державноi полiтики]ф з/п

l

5. мсгд бюджегноi прОФа!дr: Заб€зп€чевЕя пРав ФомадлI на бiблiот€чяе обслуювувыпrя, заГшъву доступвiсть до iнформацii та кульýрrflD( цiяяост€Ц що збираютьс8

зберiгаоться, mдsються в тимчасове корйстуваIяя бiблiот€ка!л!

6. За бюджетвданвя н(,

Ns з/п завданrrя

l

2 Прилбання обладЕання i предметiв довгострокового використанIuI

бюджету бю бюджетноюВидатки (наданr кредити з оюджету) та напрями використаЕня оюджетних коштlв за ,Ul ою

Ns з/п Напрями використаншI бюджетнrоr коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноi
ttрограми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
вiдхилення

загальний
фонд

спецl€rльн
ий фонд усього

загальний
бонл

спецlчlльни
й фонд усього

]агальний
rЬонп

спецl€lльн
ий фонд

усього

z J 4 5 6
,7

8 9 10 1l

Забезпеченrrя дiяльностi бiблiотек дJIя задоволення потреб

громамн та зберiгання бiблiотечнш< фондiв
2962918,3| 45000,00 з007918,з l 29629|8,з1 362,72,08 2999|90,з9 0,00 -8,72,7,92 -872,7,92

2
Придбанrrя обладнання i предметiв довгострокового
використаннrI

29400,00 29400,00 849l0,58 849l0,58 0,00 555 l0,58 555l0,58

Усього 2962918,з1 74400,00 30з73 1 8,3 1 29629|8,зл l2l l82,66 3084100,97 0,00 46,782,66 46782,66

гривень



кpeдптiBз6юдхеry)занапpямoмвикopистaннябюджепшхкoштiBвiдoбс'гiв,затвеpDIreнD(yпaспoРтi

використаншI зzшишкiв коштiв на 01.01.2019 року.
8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзачiю мiсuевлтх/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

ивен

J,{! з/п Найrленування мiсцевоi7 регiональноi програми

Затверджено у паспортi бюджетноТ
пDогDами

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджеry)
вiдхиленrц

загальний
фонл

спецl€lJIьн

ий фонл усього
загilIьнии

бонл
спецl€lльни

й фонл
чсього

загальний
fiонл

спецlЕIльн

ий фопд усього

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 l1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резуль, бюджет та аналlз 1х виконанIUIтативнI покiвники 0юджетно и

Ns з/п показники
Одиниця
вимiру ,Щжерело iнформачii

3атверджено у паспортi бюджетноi
програми

Фактичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок KacoBIlD( видаткiв
(наданlл< кредитiв з бюджеry)

Вiдхилення

загальний
tъонп

спецlальн
ий фонд усього

загальний
фонд

спецl€tльни
й фонд

чсього
загальний

fiонп
спецlчlльн
ий фонд усього

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 13

l Завдапня Забезпечення дiяльност бiблiотек дJIя задоволення потреб громадян та зберiгання бiблiотечню< фондi

l показники затрат
кiлькiсть установ
l'6iбпiптек\

од.
положення

) ) 2 2 0,00 0,00 0,00

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 20 20 20 20 0,00 0,00 0,00

середне число окJIадiв
(ставок) - чсього

од.

Штатний розпис,
статистшIна

звiтнiсть

з6,0 з6,0 з6,0 з6,0 0,00 0,00 0,00

середне число окJIадlв
(ставок) керiвних
поацiвникiв

од. 2 2 2 2 0,00 0,00 0,00

середне число окJIадв
(ставок) спецiалiстiв

од. 27,5 27,5 z7,5 )1 s 0,00 0,00 0,00

середне число окJIадrв
(ставок) робiтникiв

од. 4 4 4 4 0,00 0,00 0,00

середне число окJIадlв
(ставок) обс.тryговуючого та
технi.rного пепсонаjтч

од. )\ 2,5 э< ,ý 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо приt{ин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативниМи покЕlЗНИКаМи

Вiдхилення показникiв затрат немас

1 показники пDодYктY

число читачlв тис. осiб l0,9 10,9 l0,8 l0,8 -0,1 0,00 -0,1



бiблiотечний фонд
тис.

прим.

статистична
звiтнiсть

167,800 1 67,800 167,800 161,666 0,00 0,00 0,00

бiблiотечний фонд тис. грн. |228.968 |228,968 1228,968 |з90,228 0,00 0,00 0,00

поповненнrI бiблiотечного
fiптrггrz

тис.
поим.

1,200 1,800 з,000 |,209 1,1 88 2,з97 0,01 -0,61 -0,60

поповненнrI бiблiотечного
фонпч

тис. грЕ. 30,000 45,000 75,000 94,з86 55,510 l49,896 64,з9 l0,5l ,74,90

эписаннrI бiблiотечного
{rонrп,

тис.
пDим.

6,000 6,000 8,531 8,531 2,5з 0,00 2,53

эписаннrI бiблiотечного
ъонrпl

тис. грн. 7,200 7,200 8,636 8,6зб |,44 0,00 |,44

кшькlсть книговидач
тис.екзем

пл.
22|,з 22l,з ))7 1 ))1 1 z,40 0,00 2,40

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичнш,rи та затвердженими результативними пок€tзниками

Вiд""r""", ""*"rr*Ь 'е"ry"rу "Ибу"о"" " 
зr'оr.у 

"i 
*irro*o 

"rrдатrriв 
rm поповнеrлrя бiблiотечяою фовд/ за раЕ/вок додатковж вад(одкеrи за piK Hir( було з!шлuшовано яа

за Dжtъок ояовлеrоrя бiблiотсчного фон,ry

3 показники ефективностi

кiлькiсть книговидач на
одного працiвника

(ставку)
од.

статистична
звiтнiсть (кiлькiсть

книговидач)
ДПтатний розпис

(середне число
окладiв (ставок)

спецiалiстiв)

8047 8047 8 135 8 135 87,2,7 0,00 87,27

середнl затрати на
обслryговуваш{rl одного
читача

грн.

Кошторис на20l^9
piK зi змiнами

(зага.тlьний фонл,
спецiальний фонд)

/статистична
звiтнiсть (число

читачiв)

271,8 4,| 275,9 2,74,8 з,4 2,18,2 з,00 -0,,7з 111



.-

середнl витрати на
придбання одного
примiрника книжок

грн.

статистична
звiтнiсть

(поповнення
бiблiотечного

фонду тис.грн.)
/статистична

звiтнiсть
(поповнення
бiблiотечного

rhонгч тис.ппим.)

25,0 25,0 25,0 78,1 46,-l 62,5 53,07 2|,7з 74,80

Пояснення шодо пDичин позбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покz}зниками

rо,ш rвиr за цеЕгрмЪоваЕоm посmчап{я з ойаопФ( бiбiлотек, за

зросла за ра)ýяок оновrrепrя бiблiогеsного фонry, "чдд*ц 
додuо** *"rrУa бiбпi*П*П 

"
4 показники якостl

динамlка поповненнrI
бiблiотечного фонду в
IIлановому перiолi
вiдповiдно до фактичного
покzlзпика попереднього
пспiп пr

оh -67,5 бз,з -з,1,5 -6,7,9 15,з _50,1 -0,4 -48,0 -l2,6

динамiка збiльшення
кiлькостi книговидач у
IIлановому перiолi
вiдповiдно до фактичного
покzlзника попереднього
пепiотпz

% 0 0 1,00 0,00 1,00

Поясненя птопо пDиtIин позбiл iностеи мlж ьактичним та затвердженими результативними пок€lзниками

Вiдхилення показникiв якостi вiдбулось в iв'язку зi збiльшенняtл
надаЕ

t вартост1 кн]

tIя додатковI

г, кiлькiст
ж послryг бi

ь книговидач у поточному рочi зросла за рахунок оновленIUI бiблiотечного фонлу,

блiотечншr,tи закпадами.

1 показники затрат
обсяг видаткiв на
прIцбання прелметiв i
обладнання

довгострокового
ВИКОDИСТаНIUI

тис. грн.

рiшення 4l cecii 7

скJIиканн,I

Сновськоi MicbKoT

рали вiл 2'l.||.20|9
n

29,40 29,40 29,40 29,40 0,00 0,00 0,00

Поясненн щодо приtIин розбir кностей Miж l

Bi^"-*
Ьактичним
E I покzlзни

I та затвердж

ciB затрат Hel

еними резуль
Iae

гативними п )к€lзниками

2 показники пDодчктY



кiлькiсть придбаного
обладнання та предметiв

довгострокового
використаннrI

од.

рiшення 41 cecii 7

скJIикання
СновськоТ MicbKoT

рали вiл 2'7 .11.20|9
D.

201 20l,0 191 191,0 0,00 -10,00 - 10,00

вiдхилення пок€lзни

Поясненн'l_
ilB продук,]

t щодо причин розбiя

у вiдбулось зменшеI

iностеи мlж l

{HrI кlлькост1

)актичними

поповненIU

та затвердж(

бiблiотечно

)Еими результ
:о фонду вiдб

ативними по

улось за рах)

к€lзниками
,нок здорожчеI IHrI вартос1 книг

3 показники ефективностi
середн1 витрати на

приблання l одиницi
предмiтiв i обладнання

довгострокового
Rйкопистання

тис. грн.

рiшення 41 cecii 7

СКJIИКаНIUI

сновськоi Micbkoi

ради вiд 27.|1.2019
n

0,14б 0,146 0,154 0,154 0,00 0,01 0,0l

поясненrш t щодо причин розбilr

}iдхl,шrення показник.

(ностеЙ Miж (

,в ефектrвноr
Ьактичними
:Ti вiдбулос

та затвердж|

, за рахунок

,ними резуль]
здорожченIUI

:ативними пс

BapTocTr кни

lкzIзникаМи

г

4 показники якостl

динамrка кшькостl
придбання предметiв та
обладнання

довгострокового
використаннrI, у порiвrrяннi
з попереднiм роком

уо l00 100 95 95 0,00 -5,00 -5,00

В результатi виконаннrI завдань бюджетноi и досягнутО ншlежний piBeHb показникiв якостi, вчасного виконанIUI програми

у 2019 роцi завдання бюджетноi програми виконано в повному обсязi та мета досягIrута

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми.

Начальник вiддiлу культури i ryризсу СновськоТ MicTKoi ради

Начальник вiддilц фiнансово-господарського забезпеченшI-головний бlхгалтер

н. доБнЕнко
(iнiцiшll/iнiцiа,r, прiзвище)

л. шЙ
(iнiчiа,rйнiчiал, прiзвище)



1000000
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1010000
(кол)

1014040 0824
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4. Цiлi державноi полiтики, на досягненшI яких с

i.

2.

.5.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року Nч 836
(у редакчii lIаказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТнивiд 29 грулня 2018 року JФ 1209)

Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджеry за 2019 piK

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменlвання головноrо розпорядника)

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменування вiдповйального виконавчя)

Забезпечення дiяльностi музеiЪ i виставок
(наймевування бюджетноi програми)

iзацirо бюджетноi

спадIщй

6. Завдашя бюдкеmоI проrrами

дс пол ки, на досягненнrI яких с мовано юджетноl програми

Ns з/п Щiль державноТ полiтики

l сприяня формуваюпо. хомплеrгjлавню Tit ововлеяюо фондь м}зеъ, орmяьацii висгаво& розповсю]Dкенню крацпх зразrь нsчiоналъного кjномисгецгта. вФоддеюпо та

розвlfгку нsродlо,п peмecerL збер€жеЕдо rryльв/ряоi спадцrfiи

z 3абезпечення захисту об'ектiв кульryрноi спадщини вiд загрози знищеннrI, руйнування або пошкодженнrI

JtlЪ з/п Завдання

l Забезпечення збереження поtryJIяризацiя дrховного надбання нацii (розвиток iнфраструктури музеiЪ), забезпечення виставковою дiяльнiстю

. lJидатки (наданl кредити з бюджеry) та напрями використанIuI бюджетних коштiв за бюджетною

J\Ъ з/п Напрями використаншI бюджетншс коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
Вiдхшtенrrя

загчrльний
lЪояп

спецittльни
й фонд усього

загальний
tъонп

спецiальни
й фонд усього

загальний

фонд

спецiальни
й фонд

усього

4 5 6 ,7

Забезпечення дiяльностi музеiЪ дJIя проведеннrI виставок та
екскурсiй

,72lz41,44 4000,00 ,72524|,44 72|241,44 5|89,,74 1264зl,|8 0 l189,74 1189,74

Усього 72|241,44 4000,00 72524|,44 121241,44 5l89,74 7264з1,18 0 ll89,74 l l89,74
ПоясfiеIfя щодо IrичиЕ вiдсrлеIfr, обсяЬ r€совиr( вrдаткiв (вадашо( кремгiв з бюtЕету) за мцря\rом вшФрисгаЕIя бюджетвж коштЬ вй обсяЬ, затвФдкенл. у Iиспорd

вшФрисгаЕrя залIшкiв кошfi ва 01 .01.2019 року.
8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональнrа< црограм, якi виконуються в межах бюджетноi програми



N! з/п Найменування мiсцевоi7 регiональноТ програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
вiдхилення

загальний
fiонп

спецlztпьни
й фонд усього

загальний
бонл

спецltlльни
й фонд усього

загальнии

фонд

сIIецI€lльни

й фонд усього

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l

0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0 0

9. Результативнi показЕики бюджетноi lз lx виконаннrIльтативнl показЕики та анzlлlз lx в

]ф з/п показники
Одиниця
вимiру ,Щжерело iнформаuii

Затверджено у паспортi бюджетноl
tIрограми

Фактичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок касових
видаткiв (наланrх кредитiв з

бюджеry)

Вiдхилення

загальний
rЬонл

спецrальни
й фонд усього

загaшьнии
dlонп

спецlzlпьни
й бонл усього

загальний
fiонп

спецi€tльни

й фонд усього

1 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll |2 13

1 показники затDат
кшькlсть чстанов чсього од.

положення
1 l l l 0 0 0

кшькlсть ]vryзеrв од. l 1 1 l 0 0 0

середне число окладiв (ставок)
_ чсього

од.

Штатний розпис,
статистиtIна звiтнiсть

9,5 9,5 9,5 9,5 0 0 0

середне число окладiв (ставок)

KepiBHla< працiвникiв
од. 2 2 ) 2 0 0 0

середнс число октlадiв (ставок)

спецiалiстiв
од. 2 2 2 2 0 0 0

середне число окладiв (ставок)

робiтникiв
од.

Штатний розпис,
статистиtIна звiтнiсть

,r< 2,5
,)ý ,)ý 0 0 0

эередне число ошtадiв (ставок)

эбслуговуючого та технiчного
пепсона пч

од. J _, з _, 0 0 0

площа примlщень кв. м
lHBeHTapHa справа

з52,з з52,з з52,з з52,з 0 0 0

у тому числr виставкова IIлоща кв. м 244,0 244 244,0 244 0 0 0

видатки заftшьного фонлу на
забезпечення дiяльностi музеiв

тис.грн.
Кошторис на 2019 piK

зi змiнами
7z|,24]. 72L,24| ,12|,24l ,721,241

0 0 0

Пояснення щодо пршIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пОкаЗНИКаМИ

Вiдхилення показникiв затат немае



2 показники продукту
кiлькiсть проведених виставок

у музеях
од.

статистична звiтнiсть

20 20 29 29 9 0 9

кiлькiсть екскурсiй у музеях од. l60 160 |,7з 17з 13 0 1з

кiлькiсть експонатiв - усього тис. од. 9,5 9,5 9,5 9,5 0 0 0

у тому числi буде
експоцдатись у плановому
церiодi

тис. од.
1 l 1 0 0 0

кiлькiсть в iдвiдвачiв tчгреiЪ осiб 8000,0 2000,0 l0000,0 |2з92,0 2з50,0 l4,742,0 4з92 350 4,742

/ ToIvry ЧИСЛl: За
эеалiзованшuи квитками

осiб
2000,0 2000,0 2з50,0 2350,0 0 350 350

)езкоштовно осiб 8000,0 8000,0 12з92,0 12з92,0 4з92 0 4з92

гrrrановий обсяг доходiв музеiЪ
тис.грн.

Кошторис на 20l9 piK
4,0 4,0 4,7 4,,7 0 0,1 0,,7

/ Torury числi доходи вiд
эеапlзацlr квиткlв

тис.грн.
4,о 4,0 4,7 4,7 0 0,,7 0,,7

кiлькiсть реалiзованюr квиткiв
шт.

статистична звiтнiсть 2000 2000 2з50 2000 0 з50 350

Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичншли та затвердженими результативними пок;вниками

Вiдхлшення показникiв проryкту вiдбулось в зв'язку зi збiльшенrrям кiлькостi вiдв i.ryвачiв за piK нiж було зап.пановано на початок року розширення перелiку наданих послуг

3 показнпки ефективностi

середи BapтlcTb одного
квитка

грн.

Кошторис на 2019 piK
(спецiальний фонл)

/статистична звiтнiсть
(кiлькiсть реалiзованш<

квиткiв)

2,0 2,0 2,0 2,0 0 0 0

середнl витрати на одного
вiдвiдвача

грн.

Кошторис на 2019 piK
зi змiнами (загальний,
спецiальний фонл) /

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть вiдвiдвачiв

музеiЪ)

90,2 90,z 58,2 58,2 -з2,0 -з2,0

витрати на утриманнrI однlе1
штатноТ одинlдIi

тис.грн.
Кошторис на 20l9 piK
зi змiнами / Штатний

розпис

75,9 75,9 ,75,9 75,9 0 0 0

Поясненrrя щодо пршrин розбiжностей мiж фактичнш.tи та затвердженими результативними показниками

вlФlдвача,меflшшшсь



4 показники якостl

динамiка збiльшення виставок

у плановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покzlзника попереднього
пепiппv

% l1.1 l1.1 45,0 45,0 з?q зз,9

динамiка збiльшення
вiдвiдувачiв у плановому
перiодi вiдповiдно до

фактичного пок€lзника

попеDеднього пеоiодч

% |,7 -l5,5 э"1 50,5 |,7,5 44,1 48,8 33,0 46,з

динамiка збiльшення задiяних
виставковI,D( площ у
IIлановому перiодi вiдповiдно
до фактичного показника
попереднього перiолу

уо 0 0 0 0 0 0 0

г[оясненrrя щодо причин розбiжностей мiж факт t{tlними та затвердженими результативними покztзниками

Аналiз стану виконаннrI результативнID( показникiв

В результатi виконання завдань бюджетноТ програми досягцло належний piBeHb показникiв якостi.

l0. Узагапьнений висновок цро виконанюI бюджетноi програми.

У 2019 роцi завдання бюджетноi програми виконано в повному обсязi та мета досягнута

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетнrос коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноi програми.

Начальник вiддiлу культури i ryризсу CHoBcbKoi MicTKoT ради

Начальник вiддiлу фiнансово-господарського забезпечен}uI-головний бухгалтер

н. доБнЕнко
(iнiцiшйнiцiал, прiзвищg)

л. пIЙ
(iHiuiа;ll/iHiuiaл, прiзвице)



1000000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року Nч 836
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнаноiв Украiнивiд 29 грулня 20 l 8 року Nl l 209)

Звiт
про викоНаннЯ паспорта бюджетнОi програми мiсцевого бюджету за 2019 piK

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoT пади

В iддiл куд!турц]дaризму Сновськоi Micbкoi ради

ЗабезпечеНня дiяльноСтi палацiВ i булинкiВ культури, клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних
закладlв

1.

)

J.

(кол)

l010000
(кол)

10l4060 0828

(KTIIкBK МБ)(код) кФквк) (найменуванш бюлжетноi програми)

4. Цiлi державноi полiтики, на досягненIUI яких сцрямовано реалiзацiю бюджетноi

Щiль державноТ полiтики
Створення умов дJIя розвитку аматорськоГо мистецтва, художньоТ творчостi, а такоЖ дtя органiзацii змiстовнОго культурнОго дозвiJIля населенIUI, здобутгя освiти у

5. Мета бюджетноi програми: Наданtrя посJIуг з органiзацiт культурного дозвi-тшlя населенIuI

6. Завдання бюджетноi ,Ul и

Jtlb з/п Завлання
забезпечення органiзацii культурного дозвiлля населеннrI i змiцнення культчDнлD( mалиuiй

2

э

4

Видатки надан1 кредити з Оюджету) та напрями використаншI бюджетних коштiв за бюджетною проtDамо ю

Jt з/п Напрями використанIuI бюджетних коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

kacoBi видатки (наданi кредити з
бюджеry)

вiдхилення

загальний
бонл

спецlЕrльни

й фонл усього
загальний

фонл
спецiальни

й фонд усього
загальний

фонл
спецiальни

й фоrш усього
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Забезпечення дiяльностi палацiв i булинкiв культ}?и, шryбiв,
центрiв Дозвiлля та iншrо< кгryбншс закпадiв, якi забезпе.гуlоть
органiзацiю кульцфного дозвi-гшtя населеннrI

5 1 90з23,04 245000 54з5з2з,04 5l90323,04 з9,7282,25 5587605,29 0 |52282,25 |52282,25



Покращення матерiально-технiчноi бази закладiв культури на

виконання дор)цень виборчiв дегIутатами обласноi ради у
2019 р.

67000 67000 67000 67000 0 0 0

Покращення матерiально-технiчноi бази закладiв кульryри на

виконаннrI дор}цень виборчiв депутатами MicbKoT ради у
20l9 рочi

l4000 2470 |6470 l 4000 24,70 |64,70 0 0 0

Покращення матерiально-технiчноi бази закладiв кульryри з9400 з9400 з9400 з9400 0 0 0

Усього 52,7|з2з,04 286870,00 5558l93,04 52,7|32з,04 4з9152,25 5,7|0415,29 0,00 |52282,25 |52282,25

вш(орrrсгдпя залrш(Ь коптЪ ва 01 ,01.2019 року.

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзачiю мiсцевих/регiональнш( црограм, якi виконуються в межах бюджетнот програми
гривень

Jф зiп Наймеrтування мiсцевоt/ регiональноТ програми

Затверджено у паспортi бюджетноТ

програми
KacoBi видатки (наланi цредити з

бюджету)
Вiдхшlення

загальний
lhонп

спецiальни
й фонд усього

загальний
rЬонл

спецlzlльни
й фонд

чсього
загальний

lЪонп

спецl€lльни
й фонд усього

i 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1

Програма спршIнюI виконанню повноважень деtIутатами
Сновськоi MicbKoT ради на 20 l 9-202 l роки

14000,00 2470,00 l6470,00 I4000,00 24,70,00 l6470,00 0 0 0

Усього 14000,00 2470,00 16470,00 l4000,00 2470,00 16470,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативнi показники бюджетноi lз rx виконанIUIльтативнl показники оюджетно ,l,a aHiUllJ

Ns з/п показники
одиниця
вимiру ,Щжерело iнформачiТ

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

Фактичнi результативнi показники,

досягнугi за рахунок KacoBlD( видаткiв
(наданюr крелитiв з бюлжеry)

вiдхилення

загальний
fiонп

спецiальни
й фонд усього

загальний
rЬонп

спецlzlльни
й фонд усього

загальнии
rЬонп

спецlilльни
й фонд усього

2 J 4 5
,7 9 l0 12 lз

завдання 1 Забезпечення органiзацii кульryрного дозвi.пltя населення i змiцнення кульryрнихлgдццiй

l показники затрат
кlлькlсть установ усього од.

положення

26 26 26 26 0 0 0

у тому числl:

будинкiв культури од. 9,0 9,0 9,0 9,0 0 0 0

середне число окltадiв
(ставок) - чсього

од, бз,25 бз,25 бз,25 бз,25 0 0 0



середне число окJIадlв
(ставок) керiвних
ппаuiвникiв

од.

Штатний розпис,
статистиtIна зв iTHicTb

2| 21 21 21 0 0 0

середнс число окJIадlв
(ставок) спецiалiстiв

од. 19,25 |9,25 |9,25 19,25 0 0 0

середне число окJIадlв
(ставок) робiтникiв

од. 2 2 2 2 0 0 0

эередн€ число окJIадlв
(ставок) обсrryговуючого та
гехнiчного пеDсонаIч

од. 2| 21 2| 21 0 0 0

видатки загчшьного фонду
на забезпечення дiяльностi
палацiв, будинкiв кульцФи,
ктryбiв та iнших закrrадiв
кпчбного тигrч

тис. грн.
Кошторис на 2019

piK зi змiнами
5l90,3 z45,0 54з5,з 5190,з з9,7,з 5587,6 0 l52,з l52,з

Поясненrrя щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

на 01.01.20l9 року.
7 показники пDодчктY

кiлькiсть вiдвiдувачiв -

усього
осiб

статистична
звiтнiсть, план

роботи РБК

1 58 125 ll875 l70000 l67538 l21l8 |,79656 94|з 24з 9656

у то}ry числi:

]а реzшlзованими квитками осiб l l875 1 l875 12118 l2118 0 24з 24з

)езкоштовно осiб l 58 l25 l 58 l25 l58125 l 58 125 0 0 0

кlлькlсть заходlв, якl
забезпечують органiзачiю
культурного дозвi.гrlя
населенIUI

од. 3200 3200 зz79 з279 79 0
,79

пrrановий обсяг доходiв тис. грн.
Кошторис на 2019

piK 245,0 245,0 245,0 245,0 0 0 0

у то}ry числi доходи вiд
Dеалlзацll квиткlв

тис. грн. Банкiвська квитанцй 95,0 95,0 83,4 8з,4 0 l1,56 l1,56

кLпькlсть реzrлlзованю(
квиткlв

шт.
Видаткова накJIадна,

звiт касира
l l875 1 l875 l2118 |21 l8 0 24з 24з

Поясненrrя щодо приЕIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покЕlзниками

Вiдхилення показникiв проryкту вiдбулось в зв'язку з збiльше шrIм кшькос1 проведенID( заходiв, збiльшення KПbKocTi вiдвiдвачiв, в то1\{у числi по реа.пiзованю< квитках

3 показники ефективностi



--t
середнrI BapтicTb одного
квитка

грн.
Банкiвська квитанцiя/
Видаткова накJIадна

8 8 8 8 0 0 0

середц1 витрати на одного
вiдвiдувача

грн.

Кошторис зi змiнами
на 2019 piK зi

змiнами (загальний,
спецiальний фонл) /

статистична
звiтнiсть, п.пан

роботи СБК
(кiлькiсть

вiдвiдувачiв - усього)

зz,8 20,6 з2,о з 1,0 з2,8 з 1.1 -1,8 12,2 -0.9

середн1 виlрати на

цроведеншI одного заходу
грн.

Кошторис зi змiнами
на 20l9 piK
(загальний,

спецiальний фонд)
/статистична
звiтнiсть, rшан

роботи СБК
(кiлькiсть заходiв, якi

забезпечують
органiзацiю
культурного

дозвiшlя населення)

1622,0 |622,0 l582,9 |58z,9 -з9,1 0,0 _з9,1

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покzlзниками

БйТ"r*" по**r-*Б 
"ф"".*rо"ri "iфyooo " ""оr,у " 

збцьшевЕд,t KiJьKocTi проведеЕю( заходЬ, збЬЕевЕя KiьKocTi вi,Фiryвачiв, в тому,шслi по ре8лiзов

4 показники якостl

динамiка збiльшенrrя
вiдвiдувачiв у плановому
перiодi вiдповiдно до

фактичного пок€lзЕика
% -)) -2|,7 -з,9 з,6 _20,1 |,6 5,82 1,б

,7,42



Обсяг видаткiв,
спрямованих на покращенtul
матерiально-технiчноТ бази
закладiв культури

тис. грн.

спlльне

розпорядження голiв
обласноТ державноТ

адмiнiстрацiТ та
обласноТ рали вiл
08.04.20l9p. J\Ъ28

,,Про видiлення
коштiв", рiшення

виконавчого KoMiTery
Ns 42 вiд 16.04.2019

р.

67,0 67,0 6,7,0 6,7,0 0 0 0

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичншuи та затвердженими результативними покulзниками

Вiдхшrення показникiв затрат немае

показники пDодчктч

кiлькiсть об"ектiв на якi
плануеться покращеннrI
матерiально-технiчноТ бази

од.

спlльне

розпорядження голiв
обласноТ державноТ

адмiнiстрацii та
обласноТ ради вiд
08.04.2019р. ЛЬ28

,,Про видiленrrя
коштiв", рiшення

виконавчого KoMiTery
Ns 42 вiл 16.04.2019

р.

2,0 2,0 2,0 2,0 0 0 0

Пояснен rш щодо приlIин розбiжностей мiж Рактичними та затвердженими результативними покrlзниками

Вiдхилення показникiв продукту немас

показники ефектпвностi

uереднl витрати
спрямованю( на 1об'ект,

дJIя покращеннrI
матерiально-технiчноi бази

тис. грн.

спlльне

розпорядження голiв
обласноТ державноТ

адмiнiстрацii та
обласноi ради вiд
08.04.2019р. Nэ28

,,Про видiлення
коштiв", рiшення

виконавчого KoMiTery
Jф 42 вiд l6.04.20l9

р.

з?ý зз,5 зз,5 33,5 0 0 0



пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

Вiдхилення показникiв ефективностi немас

показники якостl

питома вага кiлькостt
об'сктiв на якi плануеться
покращеннrI матерiально-
технiчноi бази закгrадiв

культури на виконання

депутатами обласноТ ради
Пояснення щодо пршIин розбiжностей мiж фактичнlшtи та затвердженими результативними показниками

Вiдхилення показникiв якостi немае

xнiчнoтбазизaклaДiBкyлЬтypинaBикoнaнн'IДopy:щPgбoPчч_д9ryTатaмимiськoipaдиу2019poui

рiшення 4l cecii 7

скJIиканн;I Сновськоi
MicbKoi ради вiд
27.11.2019 року

Обсяг видаткiв,
HIID( На ПОКРаЩеННrI

матерiально-технiчноТ бази
кJIадв культури

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€lзникz}ми

Вiдхлrлення показникiв затрат немае

показники п

рiшення 4l ceciT 7

скJIиканшI Сновськоi
MicbKoT ради вiд
27.11.20l9 року

кiлькiсть об"сктiв на якi
плануеться покращешUI
матерiа:lьно-технiчноi бази

Пояснення щодо пршIин розбiжностей мiж факгичнI&rи та затвердженими резулътативними пок€lзниками

Вiдхшrення показникiв прод(укту немае

рiшення 4l cecii 7
скJIиканIUI СновськоТ

MicbKoT ради вiд
27.11.2019 року

Середнi витрати
сIIрямованIID( на l об'ект,

матерiально-технiчноi бази

Пояснення щодо пршIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результатIвними покщниками

Вiдхилення показникiв ефективностi немас

показники якостl



питома вага кiлькостi
об'сктiв на якi плануеться
покращення матерiально-
технiч ноТ бази закладiв
культ}ри на виконанвя
дор)чень виборшiв
дегIутатами обласноТ ради

% 100 l00 100 l00 100 l00 0 0 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покztзt{иками

вiдхилення показникiв якостl немас

Завдання 4 Покращення матерiально-технiчноi бази закладiв культури

Показники затDат

обсяг видаткiв на придбання
предметiв i обладнання

довгострокового
використаннrI

тис. грн.
,Щодаток б рiшення 41

cecii 7 скликання вiд
21.11.2019p,

з9,4 з9,4 з9,4 з9,4 0 0 0

Поясненrrя щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€tзниками

ВiдхшIенtrя показникiв затрат немае

Показники пDодчктy
кiлькiсть придбаного
обладнання та предметiв

довгострокового
викопистання

од. ,Щоговiр, накJIадна на
придбання

l l l l 0 0 0

Пояснення щодо пршIин розбiжностей мiж фактичнrлr,rи та затвердженими результативними покzrзниками

Вiдхилення показникiв продукту немае

показники ефективностi
середш вицати на
прибдання 1 одиницi
предмiтiв i обладнання

довгострокового
викоDистаннrI

тис. грн.

Додаток б рiшення 4l
ceciT 7 скликання вiд

27.||.2ol9p.l
,Щоговiр, накJIадна на

ппидбання

з9,4 з9,4 з9,4 з9,4 0 0 0

Поясненrrя щодо пршIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покzIзниками

Вiдхlшlення показникiв ефективностi немае

показники якостi

динамlка кLпькостl
придбання предметiв та
обладнанrrя

цовгострокового
використаннrI, у порiвняннi
з попереднiм роком

% _rý -z5 -25 -25 0 0 0



Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покаЗникаМи

вiдхилення показникiв якостi немае

Аналiз стану виконаннJI результативних показникiв

В результатi виконання завдань бюджетноi програми досягнуто належний piBeHb показникiв якостi.

l0. Узагальнений висновок про виконаншI бюджетноi програми.

У 2019 роцi завдання бюджетноi програми виконано в повному обсязi та мета досягнута

* Зазначаються Bci напрями використаннrI бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюДжетнОТ ПРОГРаМИ.

Начальник вiддilу культури i ryризсу СновськоТ MicTKoi ради

Начшtьник вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

н. доБнЕнко
(iнiцiалйнiцiал, прiзвиrче)

л. пIЙ
(iнiцiшl/iнiцiал, прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20l4 року Nl 836
(у релакшii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiнивiд 29.|2.2018 р. Nl 1209)

Звiт
про викоНаннЯ паспорта бюджетнОi програми мiсцевого бюджету за 2019 piK

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoT ради
(наймещванш головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменування вiдповiда,тьного виконавця)

0829 Iншi заклади та заходи в l кчль, r мистецтва
(кФквк) (пайменlъання бюджетноi програми)

4. Цiлi цержавноТ полiтики, на досягненнrI якID( сщ)ямовано решriзацiю бюджетноi програми

10000001.

2.

a
J.

(кол)

1010000
(код)

l014081
(КТIIКВК МБ)(кол)

J\! з/п пiль лепжавнот попiтиктz
1

2

5. Мета бюджетноi програми: Забезпечення дiяльностi заrurадiв та заходiв в гагryзi культури i мистеrцва

б. Завдання ми
Ns з/п завданлrя

1

пiдrршка в розвиток культуряо-освiтнiх заходь забезrrеrеrвп сБййййБББйь о
обслrтов}ъаЕiя

7. Видатки (нада бюджету)и та на використаншI ОюджетнLD( коштiв за бюджетною ивень

J,,lЪ з/п Напрями використаншI бюджетнrаr коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетно
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
Вiдхшlення

загальний
фонд

спецiальни
й фонл усього

загальний
fiонп

спецlzlльни
й rЬонл усього

загальний
drонп

спецlztльни
й iЬонп усього

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 1l
Забезпечення дiяльностi централiзованшс бухгалтерiй 4402зз,7з 4402зз,7з 4402зз,7з 4402зз,7з 0 0

Усього 4402зз"lз 4402зз,7з 4402зз,7з 4402зз,7з 0 0 0rloлсвеня'лloдoпpIrqинвuцrцекlиooсягrвкaсoвю(видaткiв(надшno(кpеД{гьзбюДGтy)завалpямoмвлкopиёrаrпrя@
бюдкспrоi програмя: ВiдсrлеIБ яемае.
8, Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзаць мiсцевю</регiональнID( црограм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

Ns з/п

нь

найменуванrи мiсцевоt/ регiональноi програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджеry) вiдхr.rлення

заг€шьний
rЬонп

спецiальни
й фонд усього

заг€rльний
фонп

спецiальни
й фонд усього

загатtьний
фонп

спецl€tльни
й фонд усього



l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 11

0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 t,

9. Результативнi показники бюджетноiльтативнl показники оюлжетноl пDогDами та анаJIlз lx виконання

Ns з/п показники
одиниця
вимiру ,Щжерело iнформаuiТ

Затверджено у паспортi бюджетно
програми

Фактичнi результативнi показники,
досягнутi за рахунок касових
видаткiв (наданих кредитiв з

бюджеry)

вiдхr,тлення

загальний
dlонп

спецiальни
й фонд усього

загальний
lhонп

спецiальни
й фонд усього

загальний
dlонл

спецlzlльни
й thонл усього

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 l1 12 Iз
1 показники затDат

кiлькiсть установ усього од.

положення
l l 1 0 0

ч тому числ1:

централ iзованю< бухгалтерiй од. 1 I 0 0

середне число окпадiв (ставок) -

усього
од.

Штатний розпис

5 5 5 5 0 0

середне число ошtадiв (ставок)
спецiшriстiв

од. 5 5 5 5 0 0

витрати загапьного фонлу на
забезпечення дiяльностi iнших
KyлbTypнo-ocBiTHix заходiв

тис.грн.
Кошторис на 2019 piK зi

змiнами
440,2 440,2 440,2 440,2 0 0

Пояснення щодо приlIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

Вiдхилення показникiв затрат немае.
,, показники пDодчктч

кшькlсть закJIа цlв, як1

обс.гryговус цеrrгралiзована
бчхгалтепiя

од. положенrrs 55 55 55 55 0 0

кiлькiсть особовю( Dахункiв од. особовi Dахунки l85 185 185 185 0 0

кйькiсть скпаденлтх звiтiв
працiвниками бухгалтерiТ

од. Звiти l l20 1 l20 l240 |240 l20 |20

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж факгичнлшr,tи та затвердженими результативними покчlзниками

Вiдхилення показникiв продукту вiдбулось за необхiдностi сшtаданнrl додатковоi звiтностi в системi держзакупiвель

3 показники ефективностi

KLIIbKlcTb установ, якl
обслуговуе l працiвник

од.
положення lштатний
розпис, статистична
звiтнiсть

ll l1 ll 1l 0 0



кiлькiсть особових paxyHKiB, якi
обслуговуе l прачiвник од.

Особовi рахунки
/Штатний розпис,
статистиrlна звiтнiсть

з7 эI 1l эl 0 0

середнi витрати на 1

працiвника тис.грн.

Кошторис на 2019 piK зi
змiнами /штатний

розпис, статистиlIна

звiтнiсть

88,0 88,0 88,0 88.0 0 0

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€tзниками
lJlдхIалення показникiв ефективностi немае

4 показники якостl

piBeHb виконаннrI по пiдтримцi
та розвитку культурно-освiтнiх
заходiв, забезпечення
своечасного та якiсного
технiчного нагJuIду за
будiвництвом та капiтальним

ремонтом, скJIаданн;I i наданrrя
кошторисноi, звiтноi
фiнансовоi документацii,
фiнансування установ згiдно iз
затвердженими кошторисами,
наданнrI якiсних посJryг з

централiзованого
господарського обслуговуваннrI

% l00 100 I00 l00 0 0

поясненrrя щодо приlIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покalзниками
Аналiз стану виконаннrI результативних показникiв

в результатi виконання завдань бюджетноi програми досягнуто належний piBeHb показникiв якостi.

10. Узага;rьнений висновок про виконанIuI бюджетноТ програми.
у 20l9 роцi завдання бюджетноi програми виконано в повному обсязi та мета досягIýла

* Зазначаються Bci напрями використаннrI бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ

Начальник вiллi.lry культури i ryризсу Сновськоi MicTKoT ради

програми.

н. доБнЕнко
(iнiцiалl/iнiцiш, прiзвище)

л. пIЙНаЧаЛЬНИК ВiддiлУ фiнансово-господарського забезпеченнrI-головний бухга_rrтер
(iнiцiаллt/iнiцiал, прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року Nэ 836
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiнивiд 29 грудня 2018 року J'fl l209)

Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за 201,9 pik

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoT ради
(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi мiськоi ради
(найменувшш вйповiдального виконавця)

Iншi заклади та заходи в галузi культури i мистецтва
(найменlъання бюл,хетноi програми)

4. Цiлi державноТ полiтики, на досягненшI якIlD( спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

" 1000000l._
(кол)

", 1010000
L. 

Gод)

1014082 0829

JtlЪ з/п Щiль державноi полiтики

ОрганЪацiя проведеЕвя фесIrвадЬ, кошýфсiв, оIлядЬ амsmрсъкого мист€Iпвц художrъоi творчосгi, виставок mродпд( ремесел та iЕших заход! з п{гаfiъ, що
наJIеrсать до trовновфкенъ вiлдiпу культ}ри

5. Мета бюджетноi програми: Забезпеченrrя дiяльностi зашlадiв та заходiв в гаIryзi кульцри i мистецгва

6.,Завдання бюджетноiвланнrt и

Ns з/п Завдання

l ]абезпечеЕIrя iнформrtsашя i задовоJ!евм TBopllID. погреб iЕгересiв громадяц fu ecTaTи.IHe вt{ховання, розвкток та збагачеIIня ryховного потеlщiаJry

2 Проведення фестивалю дитячоi творчостi <<Обдарованi дiти Сновщини>>

J Проведення рок-фестивалю

бюджету) бюджетнrо< коштiв за бюджетноюtsидатки (наданr из та напрями використаншI за

Jф з/п Напрями використаншI бюджетних коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
вiдхlшення

загальний
rЬонп

спецiальн
ий фонд усього

загальний
dtонп

спецl€tльни
й фонл усього

загальний

фонд

спецiальний
tфонл усього

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1

l Проведення кульцФно-мистецькрD( заходiв |94482,89 |94482,89 |94482,89 |94482,89 0 0 0

2
Проведення фестиваrпо дитячоi творчостi <<Обдарованi дiти
Сновшини>}

20000 20000 20000 20000 0 0 0

J Проведення рок-фестиваiпо з000 3000 з000 з000 0 0 0

Усього 2l7482,89 2|7482,89 z|,7482,89 21,7482,89 0,00 0,00 0,00

бюдхетЕоТ ЕрограмЕ ВiдrI,UIеIъ немае.



-.l8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi викон}rоться в межах бюДжетНоi прОграмИ
нь

ЛЬ з/п Найменування мiсцево7 регiональноТ програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наланi кредити з

бюджету)
вiдхилення

загальний
tъонп

спецlаJIьн
ий фонд усього

загtшьнии
tъонп

спецlalJIьни

й фонд усього
загальний

фонд
спецlальнии

rhонл усього

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

Резу бюджетноi lx KoHaHIUIльтативн1 покulзники и та аналlз lx ви

Ns з/п показники
одиниця
вимiру .Щжерело iнформацiТ

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

Фактичнi результативнi показники,

досягнутi за рахунок касових
видаткiв (наданих кредитiв з

бюджеry)

вiдхилення

загальний
бонп

спецlzlльн
ий фонд усього

загальнии
фонп

спецlальни
й фонд усього

загальнии
фонп

спецlальнии
фонд усього

1 2 4 5 6
,7 9 l0 l1 |2 1з

:}rвдаяяя 1 збезЕечеIя, iнфрм}ваЕIя i задоволенвя TBopEIm( потреб iFl€pecb громадяц Н ecтeтrr.Iнe вюФв lвя, po:tвшoк та Фагачеrfiя ДДо"!9ПО II9ТеЧеЦ

I показники затрат
видатки загaшьного

фонду на проведеннrI

кульцФно-мистецькLD(
заходiв

тис.грн. Кошторис на 20l9 piK l94,5 |94,5 l94,5 l94,5 0 0

Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покаЗнИКаМИ

Вiдхилення показникiв затрат немае
1 показники продукту

кiлькiсть заходiв -

чсього
од.

Г{лан заходiв будинка
культури, pi-."", 

"""ii

1з lз 15 l5 2 2

У TOi"ry ЧИСЛl КШЬКlСТЬ:

фестивалiв од. 2 2 2 2 0 0

KoHKypclB од. l 1 l 1 0 0

гвоDчих вечоDrв од. l 1 l l 0 0

кiлькiсть iHmla<

культурно-освiтнiх
заходiв (свята. ювiлеr)

од. 9 9 11 Il 2 2

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативяими пок€tзникаМИ

Вiдхилення показникiв продукту вiдбулось за рахунок проведеннrI бiльшоi кiлькоС гi заходiв нiж було заплановано на початок року

3
показникц
дrьдmирцпотi



середнl витрати на
проведеннrI одного
заходу - всього

тис.грн.
Кошторис на 20l9 piK
/План заходiв будинка
кульryри, рiшеня ceciT

l5,0 l5,0 1з,0 1з,0 1 .)

у тому числr середнl
витDати:

на один фестиваль тис.црн.

Кошторис свят (витрати
на проведення фестивалiв)

/ План заходiв будинка
культури (кiлькiсть

rьестrтпяпiв)

77,2 7,7,2 65,8 65,8 |1,4 |1,4

на один конкурс тис.грн.

Кошторис свят (вrграти
на цроведенrя кокурсу /

ГIлан заходiв будинка
культури (кiлькiсть

KoHKvnciB)

7,0 7,0 4,7 4,,7 -r1

на один творчий вечiр тис.грн.

КоIцторис свят (витрати
на цроведеннrI творчих
вечорiв) / План заходiв

будинка культури
(кiлькiсть творчID(

-а,,лhiD\

6,7 6,1 6,5 6,5 0,4 0,4

середн1 витрати на
один iнший культ}рно-
освlтнlи захlд

тис.Iрн.

Кошторис свят (витрати
на проведення iншlо<

культурно-освiтнrо<
зоходiв) / ГIлан заходiв

булинка культури
(кiлькiсть iншlтх

культурно-освiтнrоr
апwп пiр\

з,0 3,0 4,7 4,,7 |,,7 I,,|

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичнl.пr,tи та затвердженими результативними покulзниками

4 показники якостl

динамiка збiльшення
кiлькостi заходiв у
IIлановому перiолi
вiдповiдно до

фактичного покzlзника
попереднього перiолу

уо -2з,5з -2з,5з -ll,,lб |l,,76 ||,,lб |l,,76



Завдання 2 Проведення фестивалю дитячоТ творчостi <<Обдарованi дiти Сно
l показники затDат

видатки загального

фонду на цроведеннrI
фестивагпо дитячоi
творчостi
<<Обдарованi дiти
Сновщини>>

тис.грн.

спlльне розпорядження
голiв обласноТ державноТ
алмiнiстрачiТ та обласноТ

рали вiд 08.02.2019р. J\Ъ9

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTery СновськоТ

MicbKoT рали вiл
19 о22о19 покч]llЪ l5

20,0 20,0 20,0 20,0 0 0

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними по
в iдхилення показгrикir затрат немае

2 показники пDодчктч
кшькlсть з:rходlв

усього
од.

Г[лан заходiв будинка
кульчФи, рiшення

виконавчого KoMiTery
СновськоТ MicbKoi ради

вiд 19.02.2019 року Nэ 15

1 l 0 0

у тому числi кiлькiсть:

фестr.шалiв од. 1 l 0 0

Поясненrrя щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затверДжениМИ РеЗУЛЬТ
lдхиленнrl показникlв продукту немас

_,
показники
ейеrrгивностi

середш витрати на

цроведеншI одного
захоry _ всього

тис.грн.

спlльне розпорядженнrI
голiв обласноТ державноi
адмiнiстраuii та обласноi

ради вiд 08.02.20l9p. JФ9

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTery Сновськоi

MicbKoi ради вiд
|9.02.2019 рокуNч 15

/ГIлан заходiв будинка
кульцФи, рiшення

виконавчого KoMiTery
СновськоТ MicbKoT ради

_i- 1о n' 
'Аl 

о лалl \ГnI ý

20,0 20,0 20,0 20,0 0 0

у тому числi середнi
витрати:



на один фестиваль тис.грн.

Кошторис свят (витрати
на проведення фестивалiв)

/ План заходiв будинка
культури (кiлькiсть

фестивалiв)

20,0 20,0 20,0 20,0 0 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними га затвердженими результативними покtвниками
вiдхилення показникiв ефективностi немае

4 показники якостl
prBeнb заОезпеченнrI
своечасного та
якiсного цроведеншI
фестrва.гшо дитячоi
творчостi
<<Обдарованi дiти
Снпрпrиqи))

% 100,0 l00,0 100,0 l00,0 0 0

Пояснення щодо приЕIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покzlзниками
вiдхилення показникiв якостi немае

Завлання 3 Пповепення пок-фестивЕlJIю
показники затпат

видатки запапьного

фонд, на цроведеннrI
рок-фестlвалю

тис.грн.

спLпьне розпоряд2кеншI
голiв обласноi державноi
адмiнiстрацiТ та обласноi

ради вiд 06.05.2019р. Nч44

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTery Сновськоi

MicbKoi ради вiд
2з .05.20|9 покч Ns 54

3,0 3,0 3,0 3,0 0 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показникаМи
вiдхrтlеннl покчlзникlв затрат немае

2 показники пDолчктч
кlлькlсть заходrв -

чсього
од.

fIпан заходЬ будинка
кульцфи, рiшення

виконавчого KoMiTery
СновськоТ MicbKoi ради

вiд 23.05.2019 porcy Nч 54

l l 1 1 0 0

у тому числi кiлькiсть:

фестивалiв од. l 1 l l 0 0

Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покztзниками

Вiдхилення показникiв продукту немае
показники
ефективностi



середнl витрати на
проведеннrI одного
заходу _ всього

тис.грн.

спlльне розпорядження
голiв обласноТ державноТ
адмiнiстрацiТ та обласноТ

ради вiд 06.05.2019р. JФ44

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTery Сновськоi
мiськоi ради вiд

2З.05.20|9 року Nч

54ДIлан заходiв будинка
культури, рiшення

виконавчого KoMiTery
СновськоТ MicbKoT ради

вiд 2З.05.2019 рокч Ns54

3,0 3,0 з,0 3,0 0 0

у тому числ1 середн1
витDати:

на один фестиваль тис.грн.

Кошторис свят (витрати
на проведення фестивалiв)

/ План заходiв будинка
культури (кiлькiсть

fiрптиря пiр\

3,0 3,0 з,0 3,0 0 0

Поясненrrя щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

Вiдх1,1лення показникiв ефектlвностi немас

4 показники якостl
piBeHb забезпечення
своечасного та
якiсного проведенIuI
пок-rhестrтпя пrrr

о^ l00,0 100,0 l00,0 100,0 0 0

Пояснення щодо приtIин розбiжностей Mixc фактичними та затвеDдженими результативними показниками
вiдхилення показникiв якостi немае

Пояснення шодо приtIин розбiжностей мiж та затвеDдженими Dезчльтативними покzlзниками
Аналiз стану виконаншI результативних показникiв

В результатi виконанrrя завдань бюджетноТ програми досягнуто належний piBeHb показникiв якостi.

l0. Узага:lьнений висновок про виконаннrI бюджетноi програми.

У 2019 роцi завдання бюджетноТ програми виконано в повному обсязi та мета досягнута

* Зазначаються Bci напрями використаншI бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми.

Начальник вiддilу культури i туризсу Сновськоi MicTKoT ради н. доБнЕнко
(iнiцiши/iнiцiш, прiзвище)

л. пrЙ
Начшrьник вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення-головний бухга-птер

(iнiчiалl/iнiчiал, прiзвище)



1000000

ЗАТВЕРДЖВНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року Nэ 836
(у рсдакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiнивiд 29 грулня 20 l 8 року Nл 1209)

Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за 2019 piK

вiддiл куль СновськоТ MicbKoT
(найменуванш головного розпорядника)

вiддiл кчль зму Сновськоi MicbKoi
(найменувшш вiдповiдального виконавця)

(код)

1010000
2.

з.

(код)

l0l72з4 0443 Будiвництво
(кТПIСВК МБХкод) (кФквк)

досягненнlI яких

та закладiв куль
(наймевування бюлжешоi програми)

4. Цiлi державноi полiтики, на

5, Мета бюджетноi програми: Забезпечення будiвництва та регiональний розвиток

спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

Цiль державноТ полiтики

завдання бюджетноi
Ns з/п Завдання

Реконструкцiя та реставрацiя об' eKTiB

Видатки ( бюналанr кредити з оюджеry) та напрями використання бюдr кетних KoTrrTiB за бтrr ною ю

Ns з/п Напрями використаншI бюджетних коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з
бюджету) вiдхилення

загальний

фонл

спецlzlльни
й фонл

усього
зага.llьний

фонд

спецlаIIьни
й фонд

усього
зага.llьний

фонд

спецlrlльни
й фонд

усього

l 2 4 5 6 7 8 9 10 ll
реконструкцiя та реставрацiя установ та закладiв культури 879224,4 879224,4 879224,4 879224,4 0 0

Усього 879224,4 879224,4 879224,4 8,79224,4 0 0
llоясненIЯ щодо причИн вiдхилення обсягiв KacoBIr( видаткiв (наданш< кредитiв
бюджетнот програми: Вiдхилень немае.

бюлжеry) за нацрямом використаннrI бюджетнrл< коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi

8, Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних црограм, якi викоrцдоться в межах бюджетнот прогрtlми



вен

J\Ъ з/п Найменуван ня мiсцевоi7 регiональноi програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наланi кредити з

бюджету)
вiдхилення

загальний
фонп

спецlzLпьни
й фонд усього

загальний
фонд

спецlаJIьни
й фонд усього

зага.rrьний
фонп

спецiальни
й фонл

чсього

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11

0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

9. л тативнi покtlзники бюджетноi програми та анzшiз ix виконання

Jt з/п показники
Одиниця
вимiру ,Щжерело iнформацii

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Фактичнi результативнi показники,

досягнугi за рахунок KacoBI]D(

видаткiв (наданих кредитiв з

бюджеry)

вiдхилення

загальний
tъонп

спецiальни
й фонд усього

загальний
фонд

спецiальни
й фонд усього

загальний
фонп

спецiальни
й фонл усього

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll \2 lз
1 показники затDат

витрати на

реконструкцiю та

реставрацiю об'сктiв
тис.грн.

Кошторис зi змiнами
Ha2019piK, дотатокб
до рiшенлrя З2 сесii7

скликанrrя вiд
28.02.2019о

879,2 879,2 8,79,2 8,79,2 0 0

Поясненrrя щодо цриЕIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними lrок;lзниками

Вiдхилення показникiв затрат немае

1 показники продукту

кiлькiсть обсктiв, якi
плануеться
Dеконструювати.

од. ,Щоговiр, акт виконаних

робiт
l 1 l l 0 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок;lзниками

Вiдхилення показникiв продукту немае

3
показники
ефективностi



Серелнi витрати на

реконструкцiю об'екта.
тис.грн.

Кошторис зi змiнами
на 2019 piK, дотаток 6

ло рiшення 32 cecii 7

скликання вiд
28.02.20 1 9р /,Щоговiр,
якт рикпряриw побiт

879,2 8,79,2 879,2 8,19л2 0 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€lзниками

Вiдхилення показникiв ефективностi немас

4 цоказники якостl
IIитома вага KLпbKocTl

об'ектiв на якi гrпанусться

проведеннrI

реконструкцiТ, до
кiлькостi обектiв, що
потребують
neKnHcmwrTTiT

о/о 12,5 |2,5 12,5
,l , ý 0 0

Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покi}зниками

Аналiз стану виконаннrI результативних показникiв

В результатi виконання завдань бюджетноi програми досягнуто належний piBeHb пок€tзникiв якостi, вчасно виконаннi.

l0. Узагальцений висновок про виконаннrI бюджетноТ програми.

У 20l9 роцi завдання бюджетноi програми виконано в повному обсязi та мета досягнута

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноi програми.

Начальник вiддiлу культури i ryризсу CHoBcbKoi MicTKoi ради

Начальник вiддiлу фiнансово-господарського забезпеченIц-головний бухгалтер

н. доБнЕнко
(iнiчiа.rиliнiчiал, прiзвище)

л. шй
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв YKpaiHtr 26 серпня 20l4 року Nl В36
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТнивiд 29 грулня 20l8 року Nч 1209;

Звiт
про Виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету за 2019 piK

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoT ради
(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoT ради
(найменlванш вiдповiдального виконавчя)

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного

розвитку окремих територiй
(найменування бюджешоi програми)

а. Цiлi 49!жавноТ полiтики, на досягненIш яких сцрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

l 000000
1. (код)

1010000
2.

J.

1кол)

l01736з 0490

(КТПКВК МБ)(кол) КФКВК)

Ns з/п I_{iль державноi полiтики
1 Здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй

5. Мета бюДжетноi програми: Забезпечення соцiально-економiчного розвитку окремих територiй

6. Завдання бюджетноi pU

Jt з/п Завдання
l Придбання обладнання i предметiв довгострокового використаннrI

2 Проведення капiтального ремонту об'ектiв

7. Видатки (наданiидатки (надаш кредити з бюджеry) та нацрями використаннrI бюдже тних коштiв за бюджетною програмою

Ns з/п Напрями використанюI бюджетних коштiв*

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджету)
Вiдхилення

заг;rльний

фонд

спецiЕIпьни

й фонд
усього

загальний

фонд

спецlzlльни
й фонд

усього
загальний

фонд

спецl;tльни
й фонд усього

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 l1

l прилбання обладнання i предметiв довгострокового
використаншI 335000 з35000 зз5000 335000 0 0

2 Проведення капiтального ремонту об'ектiв 2909745 2909745 2899160 2899,760 -9985 -9985
Усього з244745 з244745 з234760 з2з4,160 -9985 -9985

Поясвеrсrя цодо прИчrпr вiдхилевня обсяГiв McoBID( вrдsткiв (надаI D( кредцгiв з бюDI(Eгу) за наIтрямом використавня бюджеппD( коштЬ вiд обсягЪ,
Затвердженr,D( У п'юпортi бюдхетвоi програми: Вiдхилевня вйбулось за раý/нок екоI''омяою використ!lння коштЬ при проведеlпri калiтаJьного ремоЕry
об"€ктiв (змецшенIrя iнших вrтграт)



8. Видатки (наданi кредити з бюлжеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетнот програми

ь

М з/п Найменування мiсцевоi7 регiональноi програми

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредити з

бюджеry)
Вiдхилення

загальний
фонл

спецiальни
й фонд усього

загальний
фонд

спецlzlльни
й фонд усього

загальний
rhпнп

спецiальни
й фонл усього

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 l1

0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

9. Результативнi показники бюджетноi lз 1]ики ,Ul та анzrлlз 1х виконання

Ns з/п показники
Одиниця
вlалiру ,Щжерело iнформацiТ

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Фактичнi результативнi
покzвники, досягнутi за рахунок

KacoBIlD( видаткiв (наданих

кредитiв з бюджеry)

Вiдхилення

загальний
fiоттп

спецrzшьни
й сhонп усього

загальний
tъонп

спец1€lльни

й фонл усього
загальний

drпнп
спецlzlльни

й фонл усього

2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз
Завдання l Прилбання обладнання i предметi довгострокового використан}UI

l показники затDат

обсяг видаткiв на
придбання предметiв i
обладнанrrя

довгострокового
використанIUI

грн.

розпорядження КМУ вiд
2З сiчня 2019 р. Nэ 39-р

,,,Щеякi питання

розподiлу у 2019 poui
субвенцii з державного

бюджеry мiсцевим
бюджетам на здiйснення
заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку

окремю( територiй",
додаток б рiшення З2
cecii 7 сшrикання вiд
28.02.20|9 р. рiшення
37 cecii 7 сшrикання вiд

23.07.2019 року

335000 зз5000 335000 335000 0 0

ПОяСнення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

в iдхшtення показникiв немае
, показникп пDодукту



кiлькiсть придбаного
обладнання та предметiв
довгострокового
використання

од. ,Щоговiр, накJIадна на
придбання

20 20 20 20 0 0

Пояснення щодо приtIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками
Вiдхилення показникiв продtукту немае

3 показники ефективностi

серелнi витрати на
прибдання l одиницi
предмiтiв i обладнання
довгострокового
використанIUI

грн.

розпорядження КМУ вiд
23 сiчня 2019 р. JФ 39-р

,,,Щеякi питаннrI

розподi.lry у 2019 poui
субвенцii з державного

бюлжеry мiсцевим
бюджетам на здiйснення
заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку

окремих територiй",
додаток б до рiшення 32

cecii 7 скликання вiд
28,02.2019 р., рiшенrrя

37 cecii 7 скликання вiд
2З.07.2019 /,Щоговiр,

накJIадна на придбання

l6750 16750 l6750 l6750 0 0

Пояснення Щодо пршIин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними покatзниками

Вiдхилення показникiв ефективностi немае

4 показникп якостt
динамrка KUIbKocTl
придбашrя предметiв та
обладнання

довгострокового
використаннrI, у
порiвняннi з попереднiм
noKoIl{

% 900 900 900 900 0 0

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€lзниками

Вiдхшrенrи показникiв якостi немае, кiлькiсть придбанлж предметiв зросла у порiвняннi з прилбаними у минулому роцi
Завдання 2 проведення капiта.ltьного ремонту об'ектiв

l Показпикш затрат

Обсяг видаткiв на
капiтальний ремонт

грн.
дотаток б рiшенrш З2
cecii 7 сшtикання вiд

28.02.20l9p
2909745 2909745 2899760 2899,760 -9985 -9985



поясненrrя Щодо Причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками
ВiДХХЛеННЯ ПОкаЗникiв затрат вiдбулосъ за рахунок економноfо впкористання коштiв при проведеннi капiтального ремовту об'€ктiв (зменtлення iнlлих витрат)

2 Показники пDодyктч
кiлькiсть об"сктiв на якi
IIлануеться цроведеннrI
капiтального DeMoHTv

од. ,Щоговiр, акт виконаних

робiт
5 э з J 0 0

пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками
Вiдхилення показникiв продукту немае

J Показники ефективностi

Середнi витрати на 1

эб'ект капiтального

ремонту

грн.

дотаток б рiшення З2
cecii 7 скликання вiд

28.02.20 19р /,Щоговiр, акт
виконаних побiт

9699|5,0 9699l5,0 966586,7 966586,7 -зз28,з -зз28,з

пояснення Щодо Причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками
вiдхилення показникiв ефективностi вiдбулось за рахуЕок економного використання коштiв при проведеннi капiтального ремонту об'сктiв

4 показники якостi

питома вага кiлькостi
об'ектiв на якi гшануеться

цроведеннrI капiтального

ремонту, до кiлькостi
обектiв, що потребують
капiтального ремонту

уо 0 0 0 0 0 0

ПОяснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пок€ц!никами

Аналiз стану виконаннrI результативних показникiв
В результатi виконання завдань бюджетноi програми досягнуто належний piBeHb покщникiв якостi.

10. Узагальнений висновок про виконаЕIuI бюджетноi програми.
У 2019 РОЦi Завдання бюджетноi програми виконано в повному обсязi та мета досягнута

* Зазначаються Bci напрями використаннrI бюджетнш< коштiв, затвердженi у паспортi бюджетнот програми.

Начальник вiддiлу культури i ryризсу Сновськоi MicTKoi ради
н. доБнЕнко

(iнiчiми/iнiчiал, прiзвипrе)

л. пIЙНача:rьник вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер
(iнiчiаллt/iнiчiал, прiзвище)


