
yKPAIHA
СНОВСЬМ MICЬKA РАДА

ВIДДIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
Наказ ЛЬ 17

по вiддiлу культури i туризму СновськоТ MicbKoi ради
вiд 25 березня 202а року

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм бюджету
MicbKoi об' сднапоТ територiальн оТ
громади па 2020 piK

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украirи вiд 2б,08.2014 р. Nэ 836 <Про деякi IIитання
запровадженrUI програмно-цiльового методу скJIадання та виконан}uI мiсцевих
бЮДжетiв> (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украi'ни вiд 29 грудня
2018 року Nэ 1209), заресстрованого в MiHicTepcTBi юстиuii УкраТни 10.09.2014
р. Ns 1103/25880 (зi змiнами), спiльних розпорядженъ голiв обласноТ державноi
адмiнiстрацii та обласноi ради вiд 28.02.2020р. Nsl1 та вiд l0.0З.2020р. М19
,,Про видiленrш коштiв", рiшення виконiIвчого KoMiTeTy СновськоТ MicbKoi
ради вiд 13,0З ,2020 року }ф22

НАКАЗУЮ:

внести змiни до паспортiв бюджетнI/D( програм бюлжету територiальноi
громади на 2020 piK виклавши iх в новiй редакцii, що додаються, а саме за:

КПКВК Назва бюджетноi програми

1011100 Надання спецiа-llьноi освiти мистецькими школами

1014082 Iншi зчlходи в галузi культури i мистецтва

.Щодаток: на5арк. у 1прим. l, , ] ''''' ,

Началъtтик вiддiлу культури i туризму
Сновськоi MicbKoi ради dА', н.лоБнЕнко



ЗД'i I]l]I)i)Kt]IlO
llаказ Мitliстерсl ва фiнаllсiв YrtpaiHlt 26 серпня 20l.{ року Лл ti36
(у}rелакцiiнаказуМiнiсr,ерстRафiнансiвУкраiнлвiд 29гру.лrlя2018рокуNлl209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
tlqказ вiддiлу культури i туризму Сновськоi MicbKoT ради

(найменувшя головного розпоряднка коштiв мiсцевого бюлжеry)

Jr,OJ /с/0 Nр /7
Паспорт

бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

1000000 Вiддiл культури i туризму СновськоТ MicbKoT ради 41l96з56
l. (Код Прогршноi шасифiкацii видацiв

та кредrryвм мiсцевц бюджетiв)
(найменувашя головного розпорядIffка коштiв мiсцевого бюлжеry) код еДРПОУ

41 196з56
2. (Кол Прогршноi шасифiкацii влцаткiв

та кредrrцлш мiсцевж бюджетiв)
(найменуваш вiдповiдшьного вконшця) код еДРПОУ

255 l 0000000
Надання спецiальноТ освiти мистецькими

l0l 1 l00 1 l00 0960 школами
3.

4,

код бюджrу

Обсm бюджепilLr( прИзначень / бюджЕтних асигнувлrь - З422900,00 гривевц у Tono/ числi Загмьяого фонд/ - З3З0400,00 гривень та спецiального фояý
92500,00 гривень,

Пiдстави дrLя викояаЕпя бюркетяоТ щ,оГРаМй:. Конспlп.)цiя Украt!ц, Б,оdхсеmнuй коаекс yKpaisl, ЗУ ''IIро мiсцеве саловрrdrвання'', Зо!он yryoiiп пПро
Дерхавttuй бюаа.уп yKpal\u lla 2019 piK, Bid 2З.I1 2018 р, }ф 2629-14II, Спiпьm!й накаэ Мiнфiну па Мiнtульпурч вid 0].]0.2010 р. N9 t t 50/4t ''Про заmверdэlс€нм
ТuПОВО2О ePeJtilv бюdхе нлlх проzрам па резульпапuвнлв показнlriе й вukоналвя dм мiсц.вlа бюОхепis у 2алрi ''Кульпура,', наказ мФу Bia 26.08_20] 4 р. М 8Зб (iз
ЗМiЯаЛu Вiё 30,09.20]6 р, N9860, вid 28.04.2017 р. М7z вid t5.11.20I8 ]Ф908, вiё 29.t2,2018 р. ]ф t2Og, вй 07.08,20rg р, ]lЬЗЗ6) < Правцла cс,ladaqw паспорmiв
бЮdХеlПNuХ проёрам мirцевй бюOасепiм па звiйiв про ix вukонанняr, Намз МФУ Bia 20,09.2017 р. JФ7gз (iз змiвалч вid 29.r2.2017 р. N, I]8l, вid 0].02.2018 р. м70,
Вtd I5.05,20l8 ]Ф5]0, бid 26,07.20]8 р. М61' Bid 31,08.20]8 р. М729, вid 28.12.20t8 р. Л9l176, Bid 2t.02.2019 р.М78, Bid 2g.OЗ.2019 р. М128, вid l6.12.2019 р. Nr53g)
||ПРО ЗайВерdrсенм схлааовч, про?рамноl масuф|Rацii вudапкiв па креduпувавня мiсцевй бюdхепiв., наказ МФУ Bio 28, t 2,2018р. Ml 176 'про авесейя змiн Оо
HaKagiB М.DУ вid 20,09.2017 р, N979З па вid 14.01.2u rp, М] 1", рiuлення 42 cecii 7 смuкання C\oe,cbKol JniebQoii рйч Bid 20. t 2,20]9 polg, Nр t0-42/VI ,,про бюd сеп
Снобськоi Micb$ot об'еОнаноl перuпорiально| zpo\,had1l на 2020 pi[,
СПiЛЬНе РОЗПОряdжеяня 2олiв обласяоt dержавноХ аdлiнiспрацit па обласноi раdu вid 28_О2.2020р. N91 1 ,,про вudiпення коцпiв" , рiuлення еuконовчо2о комiмпу
c|oBcb<oi MicbKoi раdч Bia l З.0З.2020 pol<y ]tg22

7.

(Код Прогршноi шасифiкацiI вццаткiв
m кредrD/вш мiсчевж бюджmiв)

(Кол Тшовоi прогршно1 шасифiкацii
видаткiв та кре.щtцlвш мiсцевого

бюджету)

(Кол Фужцiонmноi шасифiкацii
вrrдаткiв та кредиryвм бюджеry)

(наiшенувм бюджетноi Iрогрilи згiдiо з Тшовою прогршною
шасифiкацiсю вццаткiв та кредиryвм мiсцевого бюджеry)

5.

лl но1 полlтики. на досягнення яких спDямована iзацiя бюджетнот п
N з/п I_{iл ь державноТ полiти ки

l Створення умов для розвитку позашкiльноТ мистецькоi освiти



8. Завдання бюджетноТ програми:

N з/п Завдання

1 забезпечення надання початковот музичнот, хореографiчнот освiти, з образотворчого мистецтва та художнього

Змiцнення матерiально-технiчноТ бази. Закупiвля булматерiалiв.

i бюджетноТ (грн)

бюджетноi

9. и викоDистання бюджетних коштlв:

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

розвитку
Усього

2 з 4 5 6

Надання початковоi музичноi, хореографiчноi
освiти

3307400,00 92500,00 зз99900,00

2

Покращення матерiально-технiчноТ бази закладiв
культури на виконання доручень виборцiв

деп)датами обласноТ ради у 2020 рочi

2з000,00 2з000,00

Усього ззз0400,00 92500,00 з422900,00

l0. Пеоелiк мiсцевих / Dегiональних програм, що складl и,. н

Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми загальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 J 4

льтативн1 покzlзники оюджетноl програми

N з/п Показник одиниця вимiру джерело iнформацii Загальний фонд спецiальний фонд Усього

l 2 _,' 4 5 6
,|

ЗавданнЯ 1 ЗабезпечеНня надання початковоТ музичноi, хореографiчноТ освiти, з образотворчого мистецтва

l показники затрат

кlлькlсть устацов усього од.

положення

l 1

у тому числi:

мчзичних шкlл од.

середне число окJIадlв
(ставок) - чсього

од.

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

з7,5 0,25 з7,75

середне число окJIадlв
(ставок) керiвних
поаuiвникiв

од. 2 2

середне число окладiв
(ставок) педагогiчного
пеDсон€ury

од. 26,75 0,25 27

середне число окладiв
(ставок) спецiалiстiв

од.
,>,)< ),r<



середне число окладlв
(ставок) робiтникiв

од.
Штатний розпис,

статистична звiтнiсть

2 2

середне число окладlв

(ставок) обслуговуючого та
технiчного персонапу

ол. 4,5 4,5

кlлькlсть вlддlлень
(фортепiано, народнi
iнструменти тощо)

од. Статистична звiтнiсть,
тарифiкачiя

7 7

кlлькlсть KJIaclB од. 22 22
видатки на отримання
освiти у школЕlх
естетичного виховання

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

у тому числl плата за
навчаннrI у школах
естетичного виховання

тис.грн. Банкiвськi виписки 92,0 92,0

2 показники продукту
середня кlлькlсть учнlв, якl
отримують ocBiry у школах
естетичЕого вихованнJI, _

всього

осiб

Накази по.ЩМШ

180 180

середнrI кlлькlсть учнlв,
звiльнених вiд плати за
навчання

осiб 56 56

J показники ефекгивностi

кiлькiсть учнiв на одну
педагогiчну ставку

осiб

Накщи по.ЩМШ (середня
кiлькiсть учнiв - всього)

/Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

(середне число окладiв
(ставок) педагогiчного

персонаlry)

кlлькlсть дlто_днlв од. статистична звiтнiсть 35460 35460

витрати на навчання
одного учня, який отриму€
ocBiry в школах
естетичного виховання

грн.

Кошторис на2020 piK
(зальний, спецiальний

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

всього)

|8з74,4 5 1з,9 l8888,3



у тому числl за рахунок
плати за навчання у школах
естетичного виховання

грн.
Банкiвськi виписки /Flакази
по ЛМШ (середня кiлькiсть

учнiв - всього)
5l1.1 5l1.1

4 показники якостt

кlлькlсть днlв вlдвlдування

учнями шкiл естетичного
виховання

днlв навчальнi плани l97 l97

динамiка збiльшення
кiлькостi учнiв, якi
отримують ocBiry у
школах естетичного
виховання у плановому
перiолi вiдповiдно до

фактичного показника
попереднього перiолу

о/о 'Z, l aа

вiдсоток обсяry плати за
навчання у школах
естетичного вихованняв
загальному обсязi видаткiв
Еаотримання освiти у
зазначених школах

уо a1 1,7

Завдання 2 Покрацення матерiально-технi чноf бази закладiв кyльтуDи на виконання доручень виборцiв депугатами обласноi ради у 2020 роцi

показники затрат

Обсяг видаткiв,
спрямованих на
покращення матерiarльно-

технiчноТ бази заrстIадiв

культури

тис. грн.

спlльне розпорядження
голiв обласноТ державноТ
адмiнiстрацii та обласноТ

ради вiд 28.02.2020р. JФl1
,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiтeтy Сновськоi MicbKoT

ради вiд lЗ.03,2020 року
Nъ22

2з,0 2з,00

2 показники пDодYктч



кiлькiсть об"ектiв на якi
планусться покращення
матерiально-технiчноi бази

спtльне розпорядження
голiв обласноТ лержавноТ
алмiнiстрачii та обласноi

ради вiл 28.02.2020р. JФl l
,,Про видiлення коштiв" ,

рiшення виконавчого
KoMiTery Сновськоi MicbKoT

ради вiд l3.03.2020 року
\Го??

1,0

J показники ефелсгивностi

Середнi виlрати
спрямованих на lоб'€кт,
цля покращеннrI
матерiUIьно-технiчноТ бази

тис. грн.

спшьне розпорядження
голiв обласноi державноi
адмiнiстрацiТ та обласноТ

ради вiд 28.02.2020р. JФl1
,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTeTy CHoBcbKoi MicbKoi

рали вiл l3.03.2020 року
Ns22

2з 2з

4 показники якостl

питома вага кiлькостi
об'екгiв на якi плануеться
покращення матерiально-
технiчнот бази закладiв
культури на виконання
доручень виборчiв
депутатами обласноi ради

% l00 l00

Начальник вiддiлу культури
СновськоТ MicbKoT ради

1 туризму
н. доБнЕнко

СновськоТ MicbKoi ради

съ и /-D

(iнiцiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiцiали та прiзвище)



1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нм / рФпорзлчвй докумеЕ
вfi Ф вiддiлу ryлътrт, i:цl:!|:l9:ч1Ч::*]#l*Ч;Б--
,Zldl2020 * r'?

Пл'порт
бюдкrfui процдшв iсцеФfо бюдsетJ яt 20Т piк

., = '9о',!9.,,,,,=,= а *#ЖI#"#I*''* *Н#
IФедrryъаям мiсцевж бюдетiв) 41 196356

z.

l010000
шасифi@фi D@ftiв й

крештlваш мiсчевж бюшетiв)

l014082
(код проryамноi шасифiмцii вщru й

хред{ryъанш мiсцевл бюsстЬ)

4082
иповоi проrрамноi шасифiмцii вilщкiв й

креФт}ъаняя мiсцсвою бюдсý)

Вiддlл CHoBcbKoi MicbKoi

f* ; ""ц 
uu** 

" 

i-o"iФHof о в пконшш)

(код qъцiошЕноi @сяфigцii в@mв та

хредтrвавш бющец)

-иповою 

програмною gасифiюшm
(наймецъанм бю]lМноi проrрауи згlдi

вядтхЬ й кр€щýваilш мiсцевого бюмет!)

0829 Iншi заходи в гал 255 10000000
код бюsеD

3.

4,

l3.03.2020 роьу Ne22

творчостГвис,гавок народню( ремесел та 1нш!fi з прrгaшь, шо належать до
ко}flrурБ ошrядЪ аvаторського мистецтва, ху

1. МgгабюДжсгноiпрограми:Забезпеченняdiя]lьносtпiЗаюtаdiвmаЗахоdiвв2алуЗiкvльmу)uiмuсmеumва

8 Завдштrrя бюджегноi програi,tи: ________

N з/п та збагачення духовного потенцlалу

1

9 Нап
Спечiальний фонл

у тому числi бюджgт
Dозвитку

Усього

3?0000д
Загальний фонлN з/п Напрями використшrнrl бюджегних KorrrTrB

пп
l Проведення культурно_

25000,00

2
25000,00

395000,00395000,0q_



iK mIicrreBl.tx /

Найменуванrrя MiclteBoT / регiональноi програNrlI

тативнi покalзники бюджgгноi п

Завдапня 1 Забезпечешя iнформуваш i задоволеш immeciB mомадяц 'ix естетшне вшовм, розвиток та збшачеш ,ryховного

Гiлан заходiв будинка культури,

рiшення cecii

кiлькiсть iнших культурно-освiтнiх

Кошторис на 2020 piк ДIлан
заходiв будинка кульryРИ,

Кошюрис свят (витрати на

проведення фестивалiв) / План

Кошторис свят (ви,трати на

проведення кокурсу / План
заходiв будинка культури

(кiлькiсть KoHKypciB)

Кошторис свят (витрати на

проведення творчих вечорiв) /

fLпан заходiв буди}!ка кульryри
(кiлькiсть творчих вечорiв)

на один творчии вечlр

Кошторис свят (витрати на
проведення iнших кульryрно-

освiтних зоходiв) / План заходiв
будинка культури (кiлькiсть
rнших культурно-освlтних

влIтрати Еа один lншии

динамiка збiльшенrrя кiлькостi

вiдповiдно до факгичного
показника попередньою перiоду

3авдання 2 ОргШiзачiя фестша:по <<Обларованi лiти Сновцtки>>



вllдатки загаJьного фонду }Ia

проведення t]lестива_пю диr я,Iо'i

творчостi <<Обл,ароваtti дiтlr
Сновщини))

спlJlьне розпоряля(еliilя го_пlв

обласIIоi JlepжaBFIoi
а"trliнiс,грацii та обласноi ра,ttл

вiд 10,03,2020р, М19 ,,I1po
видiлення коштiв", рiшеt;rlя

виконавlIого KoMi lery CHoBcbKoi
MicbKoi рали вiд 13.ОЗ.2020 року

заходlв оудинка культури,

р|шення виконавtlого KoMlтery

витрати на проведення
одного заходу - всього

спlльне розпорядженнJl голlв

обласноi державноi
адмiнiстрацii та обласноi ради

вiл l0.03.2020p. Ml9,,Про
видiлення коштiв", рiшення

виконавчого KoMiTeтy CHoBcbKoi
MicbKoi рали вiл 13.03.2020 року

на один фестиваль

Кошторис свят (вицати на
проведення фестивалiв) / План

заходiв будинка культури
(кiлькiсть фестивалiв)

Начальник вiддiлу культури i ryризму
CHoBcbKoi MicbKoi ради н. доБнЕнко

1,
'.z L/'

(iнiчiши m прiзвище)

л. сАвчЕнко

Ьз ьэ р/)
г,,:,iif

(lнlц!ми та пр!звище)


