
yKPAIHA
СНОВСЬМ MICЬKA РАДЛ

ВIДДIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
Наказ ЛЬ 20

по вiмiлу культури i туризму Сновськоi MicbKoi рали
вiд 07 квiтня 202а року

Про внесення злwiн dо паспорmiв
б юdеrc еmнш х пр ozp alw б ю d мс еmу
MicbKoi об' cdHaHot mерumорiальноt
zpoMada на 2020 piK

ВiдпОвiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.20|4 }ф 836 ,,Про деякi IIитання
запровадження програмно-цiлъового методу складаннJI та викон€lння мiсцевих
бюджетiв", заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 10.09.2014 р. Nл
1l03i25880 (зi змiналли), рiшення 4б cecii 7 скликаlтrrя Сновськоi MicbKoi Ради
Ns12-46/VII кПро внесення змiн до рiшення CHoBcbKoi MicbKoT Ради вiд
20.|2.201'9 РОкУ Ns10-42/VII ,,Про бюджет CHoBcbKoi MicbKoi об'сднаноТ
територiа-гrьноi громади на 2020 piK"

нАкАзую,

Внести змiни до паGпортiв бюджетних програм мiського бюджету на
2020 piK виклавши ix в новiй редакцii, що додаються, а саме за:

КIIКВК Назва бюджетноi програми
1011100 Надання спецiальноi освiти мистеIФкими школ€lми
10140з0 Забезпечення дiяльностi бiблiотек

1014060 ЗабезпеченнrI дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв,
цеIIтрlв дозвlлля та iнших клубних закладiв

1014082 Iншi заходи в галузi культури i мистецгва
1017324 Будiвшrцтво ycTa}IoB та заIс,цадiв щrльтурIr

!одаток: на 10 арк. у 1 прим

Начальник вiддiлу культури i,ур
Сновськоi MicbKoi ради н.лоБнЕнко



1.

зА,гllLрl{жЕно
tlаказ IlJrHiclepcTвa фiнансiв Украit]и 26 сер]lня 20] 4 року Л'! 8_']6

(урелакчiiнаказl,МiнlсrерствафiнансiвУкраirlивiд 29.рудня20iЕроку,\сl2О9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддi"гry кульryри i ryризму СновськоТ Micbкoi ради

4082 0829 Iншi заходи в гаJIузi l мистецтва 255 10000000
r ltроФмоi rcхфiЁцii BщKiB та
ffi пtl"мапr мiсlrлих бюпжФiв)

(Код Tшoвoi пролрамю' (ийм€цъанш бющffоi fiроФами згiщо з Тшовою програмяою @сифiЕцiф
з.

tФi,мяв! viспемmбюжfr\
Ф}кцiо@ьноi &тсифiмцii вщкЬ Ф

вrcпlmъаянr бпж.fu\ виФfuв в юедtmм мiсхевого бюжfr)
D@ruта код бюдеry

4.oбсягбюдкerниxпpизначень/бюджgгнихасигн)вань.з70000,00гpивeнь'yтoмyчиcлiзагztльнoюфoнлy370000'00гpивеньтаcпeцi.lльнoюфoндy--гpиBoнь.

ПЦсmм дп мошяя бЮдаегпоI IфLIв|ri К@@uПуl|iя yrpal]lu, MMua хоаф 
'\рьц 

3У'про мhч.ое шфр,4вам", Зм УхраМ| пПро Д.р а.l1uабlоdмУ,?аlя,ю
2020 PiKr, Спцьна' @9 Мi|фj|у м Мig,уrъrаф dа u.lа2u0 р м 115а1! 'про йzраfuф т@,1чфrку брdмй lрфрй м рrуrьmпмй мяuлh u мв й,

5. р МЗЗ6) 1ПРацо ск'аОамя пафрйh 6'оафw фlЕраt alcrм боПм'м м яiйh,ро ь ммм, Еа@ МФУ бld 2о.о9,2о17 р м7gз аз fuifu Bid 29.tz.ilz р м l tBl. oia

fu,rчПмсwrмnp2PBHolмасrфiмt!.ййхiвмry.авi]мrм,iсчмбdмпФ,мlюy.ih28.!2,2оtф,М1176"Про@вцi,аоrekМФУааП.О9.201?рМ?gЗ
w.io 11.01.2o] ]р М] ]". piww 12 м 7 фйвсмюlяiсфIрdчaid 2О,12.2019 рryМ ]й2П11\ЪюбюПмc|M.oIлiсфlo6'aauolмрйорlФыоlrрйоП, й 202ОPik,

фЬм роr!ryйmя мrо o6,йot аqйввоl d'пЕ,r|рrlп ф o6r@Eol рпч вй 1аф,И2Ф, М!9'П@ аiбм fuйlr", рiы мвм @iйerry Снфсъюl лiыl раdч о,d
1З.ОЗ-2020 рйу м22 рh,4м 16 фlI 7 фй@м Смlхiфl рOdч оi 2?-0З-2О2О poly

мета бюдл<gгноi програми: Забезпечення diшbHoctпi заклаdiв tпа захоdiв в zалузi кvльmуrtu i мuспецпва

бюдкетних

полlтики, на досягнення

пь деDжавноl полtтики
проведеннЯ Фестивitлlв, конtýФсIв, оглядlВ амаюрськогО мистецтв4 художньоi твоРчостi, виставоК народниХ ремесел та iнших заходiЫз питань, що нtшежатъ до

Завдання
забезпечення i i задоволення творчих потреб irrrересiв громадян, Тх естетичне виховання, розвиmк та збагачення д\ховною потенцiал

коштlв:

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонд
у тому числi бюдкет

Dозвитку
Усього

Проведення культурно-мистецьких заходiв 370000 00 370000,00
Усього 370000_00 370000_00

MicueBoi / регiональноi



резу",lьтатrtвнi показI lllkti бlодлсстноi ,ра\rи

одrtнtлця BlrM загальнlлй dlонл Cпctria",lbHtlй dlонд

Завдання 1 Забезпечеrшя iн{lорпlування i задоволешя творчих тlотреб iHTepeciB громадяя. 'ix естетичне виховання, ро]виток та ]багачсння д\,ховного

цатки загuIьного фонду на
Кошторис на 2020 piK

План заходiв будинка культури,

рiшення cecii

iнших кульryрно-освiтнiх

витрати на проведення
заходу _ всього

Кошторис на 2020 piK Дlпан
заходiв будинка культури,

Кошторис свяг (витрати на
проведення фестивалiв) / ГIлан

заходiв будинка культури

проведення кокурсу / ГIлан
зsцодiв будинка кульryри

Кошторис свят (витрати на
проведенпя творчих вечорiв) /
ГIлан змодiв будинка кульDrри

r витрати на один lншии
кульпрно-освiтнiй захiд

проведенЕя lнших культ).рно-

освiтних зоходiв) / ГIлан захолiв
будинка кульryри (кiлькiсть

ý;

Начальник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi Micbкoi ради

ПОГОД2КЕНО:
Фiнансовий вiдцiл CHoBcbKoi Micbкoi ради

Начальник фiншлсового вiлдirry
Сновськоi Micbкoi ради

Дurчпоrолж"r"" 0оl Рt ZlЦ,С;
м. п.

ilfu,0 н. доБнЕнко
(iнiчiши та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiцiши в прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накш NliHicTopcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20] 4 року,Т! 8Зб
(у релакчii накшу MiHicTepcTBa фiяансrв Украiни вiд 29 грудня 201 8 року Ng 1 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ вiддi СновськоТ MicbKoi

(най}tев,вмня головного розпорядцика коштtв !ilсцевоrо

о$,оl:__dр_4О м ,(о
П!спорr

бюдк.тпоi лрогрдм, мiсц.Dого бюлrtту пд 2020 piк

, 1000000 Вirдiл куштури i тrризму СновскоТ MicbKoi ра-ци 41196З56|. oGдr,!ощiщф"dщпr,. @
1010000 Вiддiл культури i т\/ризму CHoBcbKoi Micbкoi DаJIи 4l 196з56

(Код Ilрогршвоi шепфiкщii вцакiв та (наймеs}ъшш вiдповiдшьЕою викоЕФщ) код с.щпоУ

4.

3.

rp.!фйФв6l'Eli)
|о|7зu 0из БудiЕвrцг!о }ryгшов та закладiв IqJБтурп 25510000000

Фtаqllбшф ф@у) шпIr'qщ,dфNfu@у)бщ)

ОбСяг бюдsФп прI'з!в{еIrь / бюдкетнIФ( а.шЕ}щь - 1706921,00 ryr!эЕ, у тOму числi загаЕвою Фовry _ грпв€нь та спецiалшоm Фоц 1706921,00 rрявеяь.

ПiДgТПВИ ДLЯ ВlrКОНаЯВя бюДкегноi пt|ограuи: iaмruDоцй У*!м ц Мfuп @аеrc vФаьц ЗУ "про xic,l.@ @оФrаrфм", зйй vryаlп хпро дер@й бьd*fry'qal aМ 2020 PirN, @ МФУBid 27.07,2011р- M9l5 (эi яiw вй 30.11.2012 р. М 1260, вй l0.09.2ol5 р. М 765) 'Про мФрd@лвПрwirюо rePфi,ly ре9rьмм n@ioбюdж l,рофа ёМ сц.@ баа*йiв, ефйаr.ц цо м цмrасrйвпрu Mwi баq 'ir.fuмм пФаdфЕрйiв", m@ МФУ Bio 26,M.20I1p_ М 8зб (iз яiwu Bil
З0.09.20IбР, М860,.i0 2а.04.20]7 р. М7z.а 15-l l,20lE !ф9М, rПd 29.12.2018 р. М l2o9, .n 07.08.20t9 р, М336) dПрfuй ёмаdф шпорйiо бlоО@йнв,роФй лi.ц..й5, бюёвйiф м Bbni. ryо ь м\ Еф МФУ вlё П.09,20t7 р. М?9З (iэ Miaф Bld 29-] 2-2ol7 р.N t!8!, вй01.02.20tsр. М?0, аФ t5,o5.2ol8 М5l0,6,1ё 26.07.2uар- |Mlg, ба
31.08.2018 р. м729, ва 28.12,п18 р- MI176, вй 21.02.2019 р.м78, бit 29,03.2019 р. Ml2& вiё 16.12,20t9 р. м5з9) "про wФрё@м фdёф hр@ряrоl мцuфiюфl @пйЬ йа
,qеdйrащ 4iарф M*пi6\ ам мФУ Bia 2Е,l2,201Ep, Ml Uб "Про фм ыig оо lo!@ia МФУ вiё 20.o9,2ot 7 р. М?93 йа Bia 140] -201 IP, Ml ! '', рiшеф 42 ecia 7 сfuм
Снффa яЬфa paau Bio 2al2,20l9 ро|у м 1м2/пl "Про fuй Снфl alc*ol об'.dяаsоl wlморlФъноi Фйоdu на П2О ppiww 46 ectl 7 фм Снбфюl Niфl рай]
зiП 27.0З.2020 pollf

MoB,lHa бюджgгноi

мgга бюджgгноi прогрuш\{и: Забезпечення буdiвнuumва mа реziональнuй розвumок

кцUI та об'скгiв
ми ви бюджетних коштiв:

N з/п Напрями використаIrня бюджсгних коштlв Загальний фонд Спечiальний фонд
у тому числi бюджет

Dозвиткч
Усього

2 6



l
Реконструкчiя ,га 

реставрацiя усганов та закладlв
кчльтчl]и

l 70692 1.00 l 70692 1 "00 1 70692 1.00

Усього 0 I 70692 1.00 l 70692 1.00 l 70692 1.00

Hi показники бюджgгноi

Начшlьник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoT ради

ПОГОД}(EНО:
Фiнансовий вiлцiл CHoBcbKoi MicbKoi ради
Начальник фiнансового вiддiлу
Сновськоi MicbKoT ради

.Ц,ата погодження 7Щ !l/ ftftz

-

Кошторис на2020 piK, рiшення 42cecli'7
скJIикання CHoBcbKoii MicbKoi рали вiл

20.12.2019 року Nэ 10-42/VII "Про бюлrкег
CHoBcbKoi MicbKor об'сднаноi

терtтгорiальноi громади на 2020 piK.

рiшення 4б cecii 7 ск-гtикання Сновськоi
MicbKoi ради вiд2'l .0З.2020

витрати на реконструкцlю та

реставрачiю об'скгiв

iлькigгь обскгiв, якi планусгься

Кошторис на 2020 piK, рiшення 42 cecli'|
скJIикання CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд
.12.20|9 року Nя l0-42MI "Про

CHoBcbKoi MicbKoi об'еднаноi
терrюрiальноi громади на 2020 piK.

рiшення 4б cecii 7 скликання CHoBcbKoi
MicbKoi ради вiд 27.03.2020 року

питOма вага кiлькостi об'ектiв на
яю плануеться проведення

реконструкчii, до кiлькоgгi
обекгiв, що потребують

н. доБнЕнко
(iвiчiши та прiзвище)

л. CABIIEHKO
(iвiuiшп та прiзвище)



злтtsЕрi l)кЕI IO
Наказ МiнiсT,срс,гва фiltаrrсiв YKpaTrtl.r 26 серпня 2014 року Nч В36
(у редакцii нtrказу Мitliс,герrэтва фitrансiв YKpaTHrl вiд 29 грулня 20l8 року Лlr l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу кульryри i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюдхеry)

о+ 0,f , xotO Ns iO
Пяспорт

бюдrегпоl прогрдмп мiсцевою бюдrrету Ед 2020 piK

1000000 Вiддiл кульryри i цlрвму сяовськот Micbкoi рsди 41196356

та кредиryвarння мiсцевих бюджетiв)

1010000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoT Dади

код еДРПОУ

41 196356
2. (Кол Програмноi шасифiкацii видажiв

та кредицванш мiсцевих бюджетiв)
(найменуванш вiдповiдального виконавrц) код СДРПОУ

Надання спецiальноi освiти мистэцьrс,rмиl01ll00 1100 0960 IIIколами 25510000000
J. (КФ|lроr!ощiхлв!iфiiщi! (КщТшiпроФцвоlЕвсфiшФ (КодФ}ФiмыоiшшrфццП (m}хФ)шбФrЙ.lюiпроr!овцтiвоз т,,мпроФш @бlо8rytц.дп],.IмМ.lrФ6,офЬ) щi,ъц.диrмпхФФФф щппйrт.Еrr,.,мбiOд,GIу) штrФ_iФiщrппryФгушхi.jtФ6юдяr)

, ОбСЯГ бЮдri€гlдD( прrтзначень / бю,ркагrпо< 8сигЕуваrь - 34З2900,00 гривеrъ, у mму числi загального фоIrФ/ _ З34М00,00 гривень та спецiапьного фондl -" 92500,00 гр}веЕ.

ПiДСТаВИ ДrЯ ВИКОВаШrЯ бЮДЖеПrОi проrрамцi Ка!сплuлrDцiя yKpal$1l, Бюdжепнuй коdекс У,qаtнu, Зу "про мiсчеве самовряdrвання", закон yKPaiHu кпро
Дерrlсавнui бюdжеп yчpaii|u на 2020 pio , Спiльнui накаэ Мiнфiну лпа Мiн,gльпryрл вid 01.10.20]0 р. ]& 1 150/41 "Про запверdrrc.нм Тuhово^о перепilч бюdжепнllх
llpФpaм lпа резульll\аh|uвнлц поквнukiв В BuKoHaHM dля мiсцевч, fuжепis у 2музi "Кульпуро", на<аg МФУ вid 26.08.2014 р, N 8Зб (iз эцiнапаu вid 30,09,2016 р, Ja860,
Bia 28.04,2017 Р. ЛЬ472, Вid I5,I ].2018 ]Ф908, вid 29,I2.2018 р. М 1209, Bid 07.08.2019 р. МЗ36) (Пр.rвlйа смаdа,лня паспорпiв бlйэЕеmнч, проzрам мiсцевlаt бюd$сепiва

5, па эвiпiв про aх вuконанвяr, Н.lкв МФУ вid 20.09.2017 р. rft793 ф змiнамч Bio 29. t 2,2017 р, М 118l, Bid 01.02.2018 р. ]ф70, вid 15.05.2018 М510, вid 26.07.2018 р_ M64g,
Bia 3I.08.20]8 Р. М729, Bib 28.12.2018 р. М] 176, Bid 2I.02.2019 р.М78, вid 29.0З.2019 р. М128, Bia I6.12.2019 р. М5З9) "Про запверdхенlý смйов1х про2рамноi
КЛаСuфiкацia вudаliкЬ па кр.аuпрання мiсцевuх бюdrлсеt iв", на.'аз МФУ Bid 28,12.2018р, Ml 176 "Про внесення змiн dо HMBiB МФУ Bid 20.09.2017 р. М7gЗ mа Bid
14.01.201lp. ,IфI I ", рiшення 42 cecil7 cк|uKaHM cчoBcbqol Micb\oi раdч Bid 2o.t2.2019 ро19 М 1М2М "Про бюdэюеп cHoBcbKoI Micb1o| о6'еdнаlлоl пер]порiмьноi
zpoBaau на 2020 рik.,
СПiПьне розпоряdэlсення 2алiв обласноi dерсtсавноl ааjriнiсmроцil rпа обласпоt рйu Bid 28.02.2020р. М11 ,,Про вйiленм коu!пiв", рilденм вuконавчо2о комiпепу
cqoвcbqoi Micbkol раdu Bia l 3.03,202О ро19 М22, рiшыr!я 46 cecit 7 смuхання CHoBcbKot мiсьkоl раЬч BnD 27.03.2020 року

6. Ц'Дi ДеРжавноТ поJIiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми
N з/п Цiль державноi полiтики

1 Створення умов для розвитку позашкiльноТ мистецькоТ освiти



.--

7. МеТа бЮДЖетноТ програми: Цуховне llta еспtепluчне вuховаtlня dimей mа MclltQDi

8. Завдання бюджетноТвланн lлже,l,ноl Itрограми:

N з/п Завдання
1 ЗабеЗПечення надання початковоТ музичноi, хореографiчноТ освiти, з образотворчого мистецтва та художнього

Змiцнення матерiально-технiчноi бази. Закупiвля булматерiалiв.

9, Напрями використання бюджетних коштiв: (

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

Dозвиткч
Усього

1 2 з 4 5 6

l
Надання початковоi музичноТ, хореографiчноi

освiти 3307400,00 92500,00 3399900,00

2

Покращення матерiально-технiчноТ бази закладiв
культури на виконання дор}чень виборчiв

дегцпатами обласноТ ради у 2020 р.

23000,00 2з000,00

J

Покращення матер iально-технiчноi бази закладiв
культури на виконання дор)л{ень виборчiв

дегц/татами мiськоi ради у 2020 роцi
10000,00 l0000,00

Усього 3340400,00 92500,00 34з2900,00

lI( мlсцевих0. -[lепелrк lональних програм, що складi бюджетноi програми: )
Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд спецiальний фонд Усього

l 2 J 4
rrрограма сприJIння виконанню повнов€Dкень дегцлатами
Сновськоi MicbKoi ради на 20 1 9-202 l роки l0000 10000

Усього 10000 0 10000

1 l. Результативнi показники бюджетноТ програми:

N з/п Показник Одиниця вимiру Джерело iнформацii загальний фонд спецiальний фонд Усього
2 3 4 5 6 7

завданця 1 ЗабезпеченшI наданнrI початковоi музичнот, хореографiчнот освiти, з образотворчого мистецтва та художнього

показники затрат
кlлькlсть устаЕов усього од.

положення

l 1

у тому числ1:

МУЗИ[IНI]D( ШКUI од. 1



середнс LIисло ок.падlв

(ставок) - усього
од.

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

з1^5 0,25 ]7 7ý

середнс число оюlадlв
(ставок) керiвних
працiвникiв

од. 2 2

сероднс число окJIацlв
(ставок) педагогiчного
пеDсонатч

од. 26,75 0,25 21

середне число ошtадiв
(ставок) спецiалiстiв

од.

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

)r\ ))\

середне число окпадlв
(ставок) робiтникiв

од. 2 2

середне число окладiв
(ставок) обслугов5почого та
технiчного персонаIц/

од. 4,5 4,5

KLIIbKlcTb вlдцlлень
(фортепiано, народнi
iнструменти тощо)

од. Статистична звiтнiсть,
тарифiкацiя

7 ,7

KUIbKlcTb KJIaclB од. 22 22

видатки на отриманнrI
освiти у школах
естетичного вихованнrI

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

У TOInry ЧИСЛl ПЛаТа За
навчаннrI у школах
естетиЕIного вихованнrI

тис.грн. Банкiвськi виписки 92,0 92,0

2 показники пDодrктч
эередшI кiлькiсть 5пtнiв, якi
)тримують ocBiry у школах
ЭСТеТИtIНОГО ВIlD(ОВаННЯ, -

зсього

осiб

Накази по ЩМШ

l80 l80

середи кшькlсть учнlв,
звiльненrо< вiд п;rати за
навчання

осiб 56 56

J показники ефеrсгивностi



-\кlлькlсть учнlв на одну
педагогiчну ставку

осiб

Накази по ЩМШ (серелня
кiлькiсть y.IHiB - всього)

iШтатний розпис.
статистична звiтнiсть

(серелне число окладiв
(ставок) педагогiчного

персоналу)

кшькlсть дlто-днlв од. статистична звiтнiсть з5460 з5460

витрати на навчання
одного учня, який отриму€
ocBiry в школах
естетиtIного вихованIUI

грн.

Кошторис на 2020 piK
(зальний, спецiальний

фонл) лакази по Щмш
(середня кiлькiсть 1"lHiB -

всього)

|8з,74,4 5 13,9 1 8888,3

у тому числi за рахунок
IIлати за навчаннrI у школах
9стети!Iного BLD(oBaHH'I

грн.

Банкiвськi виписки ДIакази
по,ЩМШ (середня кiлькiсть

yrHiB - всього)
511.1 511.1

4 показники якостl

кiлькiсть днiв вiдвiдування

rIнями шкiл естетичного
BI]D(OBaHHrI

днlв навчальнi плани 19,7 |9,7

динамiка збiльшення
кiлькостi учнiв, якi
отриIчIуIоть ocBiry у
школах естетиtIного
вихованнrI у Ilлановому
перiодi вiдповiдно до

фактичного покrвника
попереднього перiолу

% -)1 a1

вiдсоток обсяry плати за
навчаншI у школztх
естетиtIного вихованнrIв
загzrпьному обсязi видаткiв
на отриманнrI освiти у
зазначених школах

% 1,7 11

Завдання 2 Покращення матерiально-технiчноТ бази закпадiв культури на виконання дор)цень виборчiв дешутатами обласноТ ради у 2020 poui

показники затрат



обсяг вrrдаткiв.
спрямованих на
покращення матерiально-
технiчноi бази закладiв
культури

тис. грн.

спlльне розпорядження
го.,l i в облас ноТ дерхiавноТ
алм i н iстрачiТ та обласноТ

рали вiд 28.02,2020р. М11
,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTery СновськоТ MicbKoT

ради вiд 13.0З.2020 року
Np22

2з,0 23,00

2 показники продукту

кiлькiсть об"сктiв на якi
плану€ться покращеншI
матерiально-технiчноТ бази

од.

спlльн9 розпорядженнJI
голiв обласноi державноi
адмiнiстрацiТ та обласноi

ради вiд 28.02.2020р. Nч11

,,Про видiлення коштiв" ,

рiшення виконавчого
KoMiTery СновськоТ MicbKoi

ради вiд l3.03.2020 року
]\Го??

1,0

J показники ефективностi

Середнi витрати
спрямованI,D( на lоб'скт,
для поцращеннrI
матерiально-технiчноi бази

тис. грн.

спlльItе розпорядженнrI
голiв обласноi державноi
адмiнiстрацiТ та обласноТ

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

рiшення виконавчого
KoMiTery СновськоТ мiськоI

ради вiд 13.03.2020 року
Ns22

23 2з

4 показники якостl

питома вага кiлькостi
об'сктiв на якi гulануеться
поцращеншI матерiально-
технiчноТ бази закладiв
культури на виконання
дор)л{ень виборчiв
деtryтатами обласноi ради

уо 100 l00

Завдання 3 Покращення матерiально-технiчноТ бази закладiв кульryри на виконаннrI дор)пIень виборцiв депутатами MicbKoi ради у 2020 рочi
l показники затрат



Обсяг видаткiв,
спрямованих на
покращення матерiально-
технiчноi бази закладiв
культури

тис. грн.

рiшення 46 ceciT 7

скликання Сновськоi
MicbKoT рали вiл 27.0З.2020

року

l0.0 l0,00

2 показники пDодчктY

кiлькiсть об"ектiв на якi
IIланусться покращеннrI
матерi€шIьно-технiчноТ бази

од.

рiшення 46 сесii7
скJIикання Сновськоi

MicbKoT ради вiд27 .0З,2020

року

l 1,0

J показники ефективностi

Серелнi витрати
спрямованI,D( на 1об'ект,

дJIя поцращеннrI
матерizrпьно-технiчноТ бази

тис. грн.

рiшення 46 cecii 7

скJIикання СновськоТ
мiськоI ради вiд 27 .0З.2020

року

l0 10

4 показники якостl

питома вага кiлькостt
об'ектiв на якi шlануеться
покращенrц матерiально-
технiчноi бази закпадiв
культури на виконаннrI

дор)чень виборчiв
деrryтатами обласноi ради

уо

-1о|,1 i\-.

100 100

Начальник вiддiлу культури
СновськоТ MicbKoi ради

ПоГоДЖЕНо:

i туризму
н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

Фiнансовий вiддiл СновськоI MicbKoi ради

Начальник фiнансового

.Щата погодження Р'ХО И //k'

Jt. сАtsчЕнко

м. п.

(iнiцiали та прiзвище)



зАl,вЕрllжЕLlо
Наказ MiHicTepcTBa (liHaHciB Украiни 26 серпня 20l4 року lФ 836
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiл 29 грудня 20l8 рокуNэ l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму СновськоI MicbKoT ради

(найменувшня головного розлорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

а4.ОЦ , JОД0 Ns ,tO

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

1000000 Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoT ради 4||96з56
1.

(Кол Програмноi класифiкацii видаткiв
та IФедицвання мiсцевих бюджетiв)

(найменування головного рзпорядника кошiв мiсцевого бюджету)

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoT ради

код СДРПОУ

4||96з56l010000

2.
(Кол Програмноi класифiкацii видаmв
та кредицв:tнш мiсцевж бюджетiв)

10140з0

(наймеrrувшш вiдповiдального виконавrц)

0824 забезпечення дiяльностi бiблiотек

код еДРПОУ

255 1000000040з0

J.

4.

(Кол Програмноi шасифiкацii видакiв
та кред}rчванш мiсцевж бюджетiв)

(Кол Типовоi прогршноi класифiкаuii
видажiв та кредиryвапня мiсцевого

бюджеry)

(Кол Функriонмьноi класифiкацii
видаткiв та кредrryвання бюдхету)

(наймеrryванш бюджетпоi програми згйно з Тшовою програмною
класифiкацiею видажiв та кредиц/вirнtr мiсцевого бюджету)

код бюджау

Обсяг бюддетrrrоt призrrачеrrь / бюдкgгtшх acrпryBмb - З040000,00 грlвень, у mму ч.rслi загальЕоIю фовд/ _ 299З000,00 гршеБ та спецiального фовдa -
47000,00 гривень.

ПЙgТаВИ Д.rrЯ ВшСопакпя бю,шлсегноi програlм| Конспuпrrцiя yxpalqu, Бюdевепнuй коdекс Украм1|, ЗУ'Промiецеве самовряDувмм'', За.он hqоtнч пПро
ДерасавнuЙ бюdrсеlп Украiйч на 2020 piKD вiD 23.11.2018 р. М 2629-YПI, Спiлыluй наказ Miфiqy па МiнryльDlуtлч вid 0].10.2010 р. ]Ф I150/41 "Про запверёrюен|ý Тllпово2о

З0,09,2016 Р. J@860, Вid 28,М.2017 р. М7Z вid 15.11.2018 М908, вid 29.I2.2018 р. М 1209, вй 07.08.2019 р. ]ft3З6) кПравчла склаам,!я паспорпiз бюdrх:епнчх rlрФрам
мiсцевlд бюdас.пiва mа звimiв rцrо Ш B1l*oHaHlBD, На<.в МФУ Bib 20.09.2017 р. М793 Ф эмiнамч вid 29.12.2017 р. м 1181, Bid 01.02.2018 р, ]ф70, вй 15.05.2018 м510, вid
26,07,2018 Р. JM49 Вid З1.08.2018 р. JФ729, вid 28.12.20]8 р, М] ]76, вй 21-02.20t9 р.М78, вй 29.03.2019 р. Mt28, вid t6.12.2019 р. М5З9) "Про запверdэrення склйовчх
проzрамноl масафiкацit вllЬапкiв Drа креdvпувалt!, мiсцевлв 6rоажепiв'l, нахаз МФУ вй 28.12.20I8p. JФl 176 'Tlpo внесеннх змi dо накаэiв МФУ Bid 20.09.20]7 р.М793 по
Bio 14.0].201 1р. JФl 1", pilrq a 42 cecii 7 смuкання cH.rBcbKoI мiсъхоl pabu Bid 20,]2.2019 роl,r М 1Ф42/I/I "Про бюdэюёп cqoqcbQol Micb\ot о6'ёdнаноl лперuпорiмьноt
ёромйu на 202О piK.

рiuення 46 cecil 7 смuханlп cqo^cbtot Micbqoii раdч вй 27.0З,2020 polу

5.

6. l полlти на гнення яких с вана iзацiя бюджетноi и
N з/п Цiль державноТ полiтики

l Сприяння централiзованому комплектуванню та використанню бiблiотечних фондiв



--!
' ' збuDаюlпься. збеDi?аюlпься, наdаюmься в пuмчасове коDuсmумння бiблiопека11,|u

8. Завдання бюджетноi ,UI и,

N з/п Завдання

l ЗбеЗпечевня досЦrпносгi л,rя громадян докумеrrтiв та iнформацii; сгвореIrня }T,roB дIя поввого за.цоволенвя д,ховtlих потреб Iромадяв, слрияяt я
ПРОфеСiй{ОмУ тs ocвiтHboмy розвип<у громадяц комплекгувluпlя та зберiтовия бiблiотtчrлоl фондiв, ii облiц контроль за викояавням

9.н бюджетних коштi. гrаllJrямивикориL:,l,ання ()юджетнихкоштlв: н

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фо"д
у Toluty числi бюджет

розвитку
Усього

l 2 3 4 5 6

1
Забезпечення дiяльностi бiблiотек для задоволення
потреб громадян та зберiганrrя бiблiотечних фондiв

2991000,00 47000,00 30з8000,00

2
Покращення матерiально-технiчноi бази закJIадlв

культури на виконання дор)л{ень виборчiв
деtý/татами MicbKoi ради у 2020 роцi

2000,00 2000,00

Усього 2993000,00 47000,00 0,00 з040000,00

0. llерелtк мlсцевих / регiональних програм. що складi бюджетноТ програми: )
Найменування мiсцевоТ / регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Програма сприян}ш виконанню повновzDкень дец/татами
СновськоТ MicbKoT ради на 20 1 9-202 l роки

2000 2000

Усього 2000 0 2000

1 l. Результативнi показники бюджетноТки ll ми:

N з/п Показник Одиниця вимiру ,Щжерело iнформацiТ Загальний фоrц Спецiальний фо"д Усього

2 J 4 5 6
,7

показники затDат

кiлькiсть установ
(бiблiотек) од.

положення
2 2

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 20 20



середн€ число ою!адlв
(ставок) - усього

од.

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

з 6,0 36,0

середн€ число окладlв
(ставок) керiвних
працiвникiв

од. 2 2

эередне число окltадiв
(ставок) спецiалiстiв

од. ),l \ 27,5

середне число окJIадiв
(ставок) робiтникiв

од.

Штатний розпис,
статистиtIна звiтнiсть

4 4

середне число окладiв
(ставок) обсrцlговуючого та
технiчного персонатту

од. )< ,)ý

2 показники продукту
число читачв тис. осiб

статистична звiтнiсть

l0,7 10,7

бiблiотечний фонд тис. прим. |67,652 161,652

бiблiотечний фонд тис. грн. Iз90,228 lз90,228

поповненнrI бiблiотечного

фонлу
тис. прим. 1,200 0,400 1,600

поповненнrI бiблiотечного
фонry

тис. грн. 65,000 47,000 l12,000

списаннrI бiблiотечного

фонду
тис. црим. 5,000 5,000

списанtя бiблiотечного

фонду
тис. грн. б,500 6,500

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

J показники ефективностi

кlлькlсть книговидач на
одного працiвника

(ставку) од.

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть книговидач)

ДПтатний розпис (середне
число окJIадiв (ставок)

спецiалiстiв)

8|2,7 8|27

середнl затрати на
обсrryговуваннrl одного
читача

грн.

Кошторис на 2020 piK
(загальний фонд,

спецiальний фонд)
/статистична звiтнiсть

(число читачiв)

279,,| 4,4 284,1



середнi вl4трати на
придбання одного
примiрника книжок

грн.

статистич на звiтtl icTb
(поповнення бiблiотеч ного

фонду тис.грн.)
/статистична звiтнiсть

(поповненrrя бiблiотечного

фо"ду тис.прим.)

54,2 1,1],5 70,0

4 показники якостl

динамiка поповненнrI
бiблiотечного фонду в

rrлановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покalзника попереднього
перiолу

уо -,77,8 -46,7

динамiка збiльшення
кiлькостi книговидач у
IIпановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покatзника попереднього
перiо.чу

уо 1,0 1,0

завдання 2 Покращення матерiально-технiчноi бази закпадiв кульryри на виконанIuI дор)лiень виборцiв депутатами Micbkoi ради У 2020 poui

l показники затрат

Обсяг видаткiв,
спрямован}D( на
покращеншI матерiально-
технiчноi бази закладiв
культури

тис. грн.

рiшення 46 cecii 7
. скJIиканIrI Сновськоi

MicbKoT рали вiл 27.0З.2020

року

2,0 2,00

2 показники продукту

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

од.

рiшення 46 ceciТ 7

скJIикання СновськоТ
MicbKoT ради вiд 27 .0З.2020

року

l 1,0

J показнцки ефективностi

Середнi витрати
спрямованIlD( на 1об'ект,

дJIя покращеннrI
матерiально-технiчноТ бази

тис. грн.

рiшення 46 ceciT 7

скJIиканн;I Сновськоi
MicbKoT рали вiд 27.03.2О20

року

2 2



показнllки якостl

питома вага кiлькостi
об'ектiв на якi шIануеться
покращеннrI матерiально-
технiчноi бази закладiв
культури на виконаннrI

дор)чень виборчiв
деtIутатами обласноi ради

Начальник вiддiлry культури i ryризму
CHoBcbKoi MicbKoi рали

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл Сновськоi MicbKoi ради
Начальник фiнансового
вiддiJIу Сновськоi MicbKoi

ради

.Щата погодження РХrtrйrа
м. п.

н. доБнЕнко
(iнiчiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iпiчiали та прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa r}liHaHciB Украiни 26 серпня 20 l 4 року N! 836

(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украilrи вiл 29 грулня 20'l8 року Лl l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлry культури i туризму СновськоТ мiськоI ради

(flireщФ!Ф рфьрФis юшЬ йсФmro бщФ)

а+,О(?, *оао м ао

Пrспорт
бюдrкетЕоi процамп мiсцевоm бюдI{еry яд 2(D0 PiK

1000000 Вiшй ry:ьтlрв i ryprBMy Сновсъкоi Micbкoi радй 4|196З56
l.

rrФуЕ хiщiхбщП)

l0l0000 Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoT ради 41 196356

2. (Код Програмноi шасифiкацii видаткЬ та
кредгryъшш мiсuевих бюджmiв)

l0l40б0.'.

(ваймекувавня вiдповiдшьного виконшця)

0828

Забезпеченrrя дiяльностi палацiв i булинкiв
культури, клубiв, центрiв дозвiJшя та iншш(

шryбнlо< закJIадiв

код едрпоу

255 100000004060
код бюджmу

крдгryвшш мiсцевrх бюллаiв) цюшг)ш мiсцевого бюлжшу) кредкryвм бюджеry) шасяфiкацiею впдаткiв та кредшlвшпя мiсцевого бюджету)

4. Обсл бюдкgппr( ц)йзмчеЕь / бюджеппD( асIпЕ)вань _ 4М0600,00 трйев, у mму чяслi загаJБного фяry _ 4З95600,00 Фшевъ та спецiальногD ФоцФ/ - 245000,00 гршglrь.

Пiдставп для виконанIrя бюджетяоi програмиi КййцDrуцi, Уqаtнц йоОйuй коdеrc У,qаiвц ЗУ 'Про мiсцеве самовряФвоlш', Зцй ylpofuu пПро ДерасавпП бюdrюеп yKpafuu

ю 2020 pi(,, Слiльнuй Wв Мiафi,rу пd Мiю.уrылfu вid 01 .10.2010 р. М ] 150/11 dПро мФрdrсеьм Тшово2о lрреri<r бюёхепнu, лро.ры па реу,ьпай@в помзнuiв u вuконання йя
мi.цем бюаасейiв у fuPi "Куlьйrра", WФ МФУ вid 26.В.2011 р. М 8Зб (,э зяiшч Bii' m,09.2016 р. ]ф860, вid 28.04.2017 р, М472, .id ] 5.1 l -2018 Jф908, Bia 29.]2,20]8 р. М ]209, вid

\ 07.B.20l9 р. МЗЗб dПрмо сх,аПdш mпорпiв бюdх.йнв проероц мiсцев,,,, бюаас.пiм па звimlв про lх вuконмня jr, Накаэ МФУ вй 20.09-2017 р, М793 (h змiнамu Bia 29.]2,2017 р. ]@

pik pi@HM 46 cecit 7 свuканsя CqoBcbrot icbКol раdu вid 27,03.2020 ро,.у

6. Eol полlтики. на лосягненнrI яких на бюджетноi ми
N з/п Цiль державноi полiтики

1

ciьDi кчльтчои i мистеIl:ва

7. Мета бюджетноi програми: Наdання послуе з ооzанiзqui'i tq)льmурноzо dозвiлля населення



т\

8. Завдання бюджетноТ
N з/п Завдання

забезпечення опганiзаuiт кчльтчпного позвiппя няt t

9. На бюджетних коштiвtsи их ко

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

розвитку
Усього

2 3 4 5 6

l
Забезпеченrrя дiяльностi палацiв i будинкiв кульц4ри, кгцzбiв,

центрiв дозвi_пrrя та iншtо< шryбних закладiв, якi забезпе.гуrоть
органiзацiю культурного дозвiлля населеннrI

4з8з600 245000 4б28600

2
покращення матерiально-технiчноi бази зак.падiв кульцри на

виконаншI дор)ленЬ виборuiВ деrrутатами MicbKoi ралпу 2О2О

роцl
l2000,00 l2000,00

Усього 4з95600.00 245000,00 0 4640600.00

0. Перелiк мiсцевшr / р9Iiональних црограм, що викоц.ються у скJIа цi бюлжетноТ програми: (
Найменуваrшrя мiсцевоi / регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4
Програма сприrIнIlrI виконанню повноважень депутатаI\4и CHoBcbKoi
MicbKoT ради на 2019-2021 роки

12000 12000

Усього 12000 0 12000

льтативнi пок:lзники бюджетноi
N з/п Показник Одиниrц вимiру ,Щжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7
завдання 1 Забезпеченкя оргшriзацii культурного дозвiлля населеннJI i змiцнення кчльптнйБалипiй

l показники затрат
кlлькlсть установ усього од.

положення
26 26

у тому числi:
оудинкlв кyльтури ол- 9,0 9,0
середЕе число окладiв (ставок) -

усього од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

бз,25 бз,25
эереднс число окла,дiв (ставок)
керiвних працiвникiв од. 21 2|
)ередне число окладiв (ставок)
;пецiалiстiв од. 19,25 |9,25
середнс число окладiв (ставок)
робiтникiв од. 2 2



сере;lнс LI1.1cлo окладlв (с,гавок)

обсjlуI ов} lо.tого та технiчного
пi.пaп!lя ]\l

од. 21 2|

видатки загального фолlлу на
забезпечен}lя дiяльностi палачiв,
будинкiв культури, клубiв та iнших
закладiв кrryбного типч

тис. грн. Кошторис на 2020 piK 4з83,6 245.0 4628,6

2 показники пDодчlсгч

кiлькiсть вiлвiлувачiв - усього осiб

Статистична звiтнiсть, план

роботи РБК

lбз125 l 1875 175000

у тому числl:

за реалlзованими квиткаN,{и осiб 11875 l 1875

)езкоштовно осiб lбз 125 1б3125

кiлькiсть заходiв, якi забезпеч5,тоть
органiзачiю кульцФного дозвiлля
населення

од. 3250 3250

плановий обсяг доходiв тис. грн. Кошторис на 2020 piK 245,0 245,0

у тому числi доходи вiд реалiзацii
квиткiв

тис. грн. Банкiвська квитанцiя 95,0 95,0

кiлькi gгь реаrliзованих квиткiв шт. Видаткова накJIадна, звiт касира l 1875 1 1875

J показники ефеrсгивностi

}ередня BapтlcTb одного квитка грн.
Банкiвська квитанцiя/ Видаткова

накпаJIна
8 8

}ереднl витрати на одного
зiдвiдувача

грн.

Копrторис на 2020 piK
(загальний, спецiальний фонл) /

Статистична звiтнiсть, план

роботи РБК (кiлькiсть
вiдвiдувачiв - усього)

26,9 20,6 26,4

)ередш витрати на проведеншI
)дцого зtlходу

грн.

Кошторис на 2020piK (загальний

фонл) /Статистична звiтнiсть,
план роботи РБК (кiлькiсть

заходiв, якi забезпечують
органiзачiю кульц,рного

дозвiлля населення)

1348,8 l348,8

4 показники якостl

цина},riка збiльшення вйвiдувачiв у
1л.lновому перiо.чi вiдповiдно до
Ракгичного покЕвника
fопереднього перiолу

о/ з,2 0,0 )9

Завдання 2 Покращення матерiально-технiчноi бази закладiв культури на виконанЕя доручеЕь виборчiв депутатilми MicbKoi ради у 2020 роцi

1 показники затрат



г видаtкlв, спрямованих rla
покращення MaIepiaJlbHo-,l,exlIiчHoi

закладlв культури

рiшення 46 cccii 7 скликання
CHoBcbKoi MicbKtli ра]и Bi-l

27.0З.2020 року

показники продукту

кiлькiсть об"сктiв на якi
плануеться покращення
матерiально-технiчноi бази

рiшення 46 cecii 7 скликання
CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд

27.03.2020 року

r витрати спрямованих на
lоб'ект, для покращсння

iа.itьно-технiчноi бази

рiшення 46 cecii 7 скликання
Сновськоi мiськоi ради вiд

27.03.2020 року

питома вага кiлькостi об'ектiв на
kl плануеться покращення

iа.llьно-технiчноi бази
культури на виконаннJI

ень виборцiв деп}татап4и

Начальник вiддiлу культури i ryризму
СновськоТ MicbKoT ради

ПОГОРКЕНО:
Фiнансовий вiддiл СновськоТ MicbKoT ради

Начальник фiнансового вiддiлу
Сновськоi мiськоi ради

Дата погодження РХ рИ "/r:*;

м. п.

н. доБнЕнко
(iнiчiали та прiзвиulе)

л. сАвчЕнко
(iнiцiали та прiзвице)


