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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:
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Назва бюджетноi програми
Надання спецiальноi освiти мистеIФкими школ€lми
Забезпечення дiяльностi бiблiотек
ЗабезпеченнrI дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв,
цеIIтрlв дозвlлля та iнших клубних закладiв
Iншi заходи в галузi культури i мистецгва
Будiвшrцтво ycTa}IoB та заIс,цадiв щrльтурIr

!одаток: на 10 арк. у
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Кошторис на 2020 piK

План заходiв будинка культури,
рiшення cecii

iнших кульryрно-освiтнiх

Кошторис на 2020 piK Дlпан
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ý;
Начальник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi Micbкoi ради

ПОГОД2КЕНО:
Фiнансовий вiдцiл CHoBcbKoi Micbкoi ради
Начальник фiншлсового вiлдirry
Сновськоi Micbкoi ради
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Hi показники бюджgгноi

Кошторис на2020 piK, рiшення 42cecli'7
скJIикання CHoBcbKoii MicbKoi рали вiл
витрати на реконструкцlю та
реставрачiю об'скгiв

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

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

Начшlьник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoT ради
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(у редакцii нtrказу Мitliс,герrэтва фitrансiв YKpaTHrl вiд 29 грулня 20l8 року Лlr l209)
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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
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
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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
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cqoвcbqoi Micbkol раdu Bia l 3.03,202О ро19 М22, рiшыr!я 46 cecit 7 смuхання CHoBcbKot мiсьkоl раЬч BnD 27.03.2020 року
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Ц'Дi ДеРжавноТ поJIiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми
N з/п
Цiль державноi полiтики
Створення умов для розвитку позашкiльноТ мистецькоТ освiти
1

.-7.

МеТа бЮДЖетноТ програми: Цуховне llta еспtепluчне вuховаtlня dimей mа MclltQDi

8.

lлже,l,ноl Itрограми:
Завдання
вланн бюджетноТ

N з/п

Завдання
ЗабеЗПечення надання початковоТ музичноi, хореографiчноТ освiти, з образотворчого мистецтва та художнього

1

Змiцнення матерiально-технiчноi бази. Закупiвля булматерiалiв.

9,
N з/п

Напрями використання бюджетних коштiв:
Напрями використання бюджетних коштiв

Загальний фонд

Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
Dозвиткч

Усього

2

з

4

5

6

3307400,00

92500,00

1

Надання початковоi музичноТ, хореографiчноi

l

освiти

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

0.

lI( мlсцевих
-[lепелrк

lональних програм, що
Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми
l

rrрограма сприJIння виконанню повнов€Dкень дегцлатами
Сновськоi MicbKoi ради на 20 1 9-202 l роки

Усього

92500,00

складi бюджетноi програми:
Загальний фонд
спецiальний фонд
2

J

l0000

34з2900,00
)

Усього
4

10000

10000

0

10000

Джерело iнформацii

загальний фонд

спецiальний фонд

Усього

4

5

6

7

l.

Результативнi показники бюджетноТ програми:
N з/п
Показник
Одиниця вимiру
1

(

2

3

завданця

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

показники затрат
кlлькlсть устаЕов усього
у тому числ1:
МУЗИ[IНI]D( ШКUI

l

од.

положення
од.

1

1

середнс

LIисло ок.падlв

(ставок) - усього
середнс число оюlадlв
(ставок) керiвних

од.

од.

працiвникiв

з1^5

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

0,25

2

]7 7ý

2

сероднс число окJIацlв

(ставок) педагогiчного
пеDсонатч
середне число ошtадiв

(ставок) спецiалiстiв
середне число окпадlв

(ставок) робiтникiв
середне число окладiв
(ставок) обслугов5почого та
технiчного персонаIц/
KLIIbKlcTb

од.

26,75

од.

)r\

))\

2

2

4,5

4,5

7

,7

22

22

од.

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

од.

0,25

21

вlдцlлень

(фортепiано, народнi

од.

iнструменти тощо)
KUIbKlcTb KJIaclB

видатки на отриманнrI
освiти у школах
естетичного вихованнrI

Статистична звiтнiсть,
тарифiкацiя

од.

тис.грн.

Кошторис на 2020 piK

тис.грн.

Банкiвськi виписки

зз07,4

92,50

зз99,9

92,0

92,0

У TOInry ЧИСЛl ПЛаТа За

навчаннrI у школах
естетиЕIного вихованнrI
2

показники пDодrктч
эередшI кiлькiсть 5пtнiв, якi

)тримують ocBiry у школах
ЭСТеТИtIНОГО ВIlD(ОВаННЯ, -

осiб

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

показники ефеrсгивностi

l80

l80

56

56

Накази по ЩМШ

осiб

Накази по ЩМШ (серелня
кlлькlсть учнlв на одну

педагогiчну ставку

кшькlсть дlто-днlв
витрати на навчання
одного учня, який отриму€

ocBiry

в школах

осiб

од.

грн.

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

грн.

Банкiвськi виписки ДIакази
по,ЩМШ (середня кiлькiсть
yrHiB - всього)

днlв

навчальнi плани

9стети!Iного BLD(oBaHH'I
показники

з5460

з5460

|8з,74,4

5

13,9

1

8888,3

всього)

у тому числi за рахунок

4

статистична звiтнiсть

-\

Кошторис на 2020 piK

естетиtIного вихованIUI

IIлати за навчаннrI у школах

кiлькiсть y.IHiB - всього)
iШтатний розпис.
статистична звiтнiсть
(серелне число окладiв
(ставок) педагогiчного
персоналу)

511.1

511.1

якостl

кiлькiсть днiв вiдвiдування
rIнями шкiл естетичного

19,7

|9,7

-)1

a1

BI]D(OBaHHrI

динамiка збiльшення

кiлькостi учнiв, якi
отриIчIуIоть ocBiry у

школах естетиtIного
вихованнrI у Ilлановому

%

перiодi вiдповiдно до

фактичного покrвника
попереднього перiолу

вiдсоток обсяry плати за
навчаншI у школztх

естетиtIного вихованнrIв
загzrпьному обсязi видаткiв
на отриманнrI

%

1,7

11

освiти у

зазначених школах

Завдання 2 Покращення матерiально-технiчноТ бази закпадiв культури на виконання дор)цень виборчiв дешутатами
показники затрат

обласноТ ради у 2020 poui

спlльне розпорядження
го.,l

обсяг вrrдаткiв.

алм

спрямованих на
покращення матерiально-

тис. грн.

технiчноi бази закладiв
культури

i

в облас ноТ дерхiавноТ
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

2з,0

23,00

Np22

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

1,0

ради вiд l3.03.2020 року
]\Го??

J

показники ефективностi
спlльItе розпорядженнrI

голiв обласноi державноi
Середнi витрати

спрямованI,D( на lоб'скт,
для поцращеннrI

тис. грн.

матерiально-технiчноi бази

4

показники

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

100

l00

якостl

питома вага кiлькостi
об'сктiв на якi гulануеться
поцращеншI матерiальнотехнiчноТ бази закладiв

уо

культури на виконання
дор)л{ень виборчiв
деtryтатами обласноi ради

l

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

Обсяг видаткiв,
спрямованих на
покращення матерiальнотехнiчноi бази закладiв

рiшення 46 ceciT

скликання Сновськоi

тис. грн.

MicbKoT рали вiл 27.0З.2020

IIланусться покращеннrI
матерi€шIьно-технiчноТ бази

l

1,0

l0

10

100

100

рiшення 46 сесii7

скJIикання Сновськоi
MicbKoT ради вiд27 .0З,2020

од.

року

показники ефективностi
рiшення 46 cecii 7

Серелнi витрати
спрямованI,D(

на

1об'ект,

дJIя поцращеннrI

скJIикання СновськоТ
мiськоI ради вiд 27 .0З.2020

тис. грн.

матерizrпьно-технiчноТ бази
4

l0,00

показники пDодчктY
кiлькiсть об"ектiв на якi

J

l0.0

року

культури
2

7

показники

року

якостl

питома вага кiлькостt
об'ектiв на якi шlануеться
покращенrц матерiальнотехнiчноi бази закпадiв
культури на виконаннrI

уо

дор)чень виборчiв
деrryтатами обласноi ради

Начальник вiддiлу культури i туризму
СновськоТ MicbKoi ради

-1о|,1

i\-.
н.

доБнЕнко

(iнiцiали та прiзвище)

ПоГоДЖЕНо:
Фiнансовий вiддiл СновськоI MicbKoi ради
Jt.

Начальник фiнансового

.Щата

м. п.

погодження Р'ХО

сАtsчЕнко

(iнiцiали та прiзвище)

И

//k'

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

1.

(Кол Програмноi класифiкацii видаткiв
та IФедицвання мiсцевих бюджетiв)

2.

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

10140з0

40з0

0824

J.

(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)

(найменування головного рзпорядника

код СДРПОУ

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoT ради

l010000

4.

4||96з56

кошiв мiсцевого бюджету)

4||96з56

(наймеrrувшш вiдповiдального виконавrц)

Обсяг бюддетrrrоt призrrачеrrь
47000,00 гривень.

/

бюдкgгtшх acrпryBмb

- З040000,00

код еДРПОУ

забезпечення дiяльностi бiблiотек

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

грlвень, у mму ч.rслi загальЕоIю фовд/

_

299З000,00

гршеБ

255 10000000
код бюджау

та спецiального фовдa -

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
ПЙgТаВИ

5.

Д.rrЯ

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
mа звimiв rцrо Ш B1l*oHaHlBD, На<.в МФУ Bib 20.09.2017 р. М793 Ф эмiнамч вid 29.12.2017 р.
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
6.

N з/п
l

м

мiсцевlд бюdас.пiва

l

7

смuханlп cqo^cbtot Micbqoii раdч вй 27.0З,2020 polу

полlти

на

гнення яких с

вана

iзацiя бюджетноi

и

Цiль державноТ полiтики
Сприяння централiзованому комплектуванню та використанню бiблiотечних фондiв

'

'

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

8.

Завдання бюджетноi

--!

и,

,UI

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
.

гrаllJrямивикориL:,l,ання

()юджетнихкоштlв:
бюджетних коштi

н

N з/п

Напрями використання бюджетних коштiв

Загальний фонд

Спецiальний фо"д

l

2

3

4

1

Забезпечення дiяльностi бiблiотек для задоволення
потреб громадян та зберiганrrя бiблiотечних фондiв

2991000,00

47000,00

2

Покращення матерiально-технiчноi бази закJIадlв
культури на виконання дор)л{ень виборчiв
деtý/татами MicbKoi ради у 2020 роцi

2000,00

Усього

2993000,00

0. llерелtк

мlсцевих / регiональних програм. що
Найменування мiсцевоТ / регiональноi програми

l

N з/п

Усього

розвитку

6

5

30з8000,00

2000,00

47000,00

з040000,00

0,00
)

Спецiальний фонд

Усього

2

J

4

2000

2000

2000

Результативнi показники
ки бюджетноТ

числi бюджет

Загальний фонд

Усього

l.

Toluty

складi бюджетноТ програми:

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

1

у

0

2000

ми:

ll

Показник

Одиниця вимiру

,Щжерело iнформацiТ

Загальний фоrц

Спецiальний фо"д

Усього

2

J

4

5

6

,7

показники затDат
кiлькiсть установ
(бiблiотек)

од.

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй

од.

положення

2

2

20

20

середн€ число ою!адlв
(ставок) - усього
середн€ число окладlв
(ставок) керiвних

од.

од.

(ставок) спецiалiстiв
середне число окJIадiв
(ставок) робiтникiв
середне число окладiв
(ставок) обсrцlговуючого та

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

6,0

36,0

2

2

од.

),l \

27,5

од.

4

4

)<

,)ý

працiвникiв
эередне число окltадiв

з

Штатний розпис,

од.

статистиtIна звiтнiсть

технiчного персонатту
2

показники продукту
число читачв

тис. осiб

l0,7

10,7

бiблiотечний фонд

тис. прим.

|67,652

161,652

бiблiотечний фонд

тис. грн.

Iз90,228

lз90,228

тис. прим.

1,200

0,400

1,600

65,000

47,000

l12,000

поповненнrI бiблiотечного
фонлу
поповненнrI бiблiотечного

фонry
списаннrI бiблiотечного
фонду

списанtя бiблiотечного
фонду
кlлькlсть книговидач
J

тис. грн.

статистична звiтнiсть

тис. црим.

5,000

5,000

тис. грн.

б,500

6,500

тис.екземпл.

22з,5

22з,5

8|2,7

8|27

показники ефективностi
кlлькlсть книговидач на
одного працiвника

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть книговидач)
(ставку) од.

ДПтатний розпис (середне
число окJIадiв (ставок)

спецiалiстiв)
Кошторис на 2020 piK
середнl затрати на
обсrryговуваннrl одного
читача

грн.

(загальний фонд,
спецiальний фонд)
/статистична звiтнiсть
(число читачiв)

279,,|

4,4

284,1

статистич на звiтtl icTb
(поповнення бiблiотеч ного

середнi вl4трати на
придбання одного

грн.

примiрника книжок

4

показники

фонду тис.грн.)
/статистична звiтнiсть
(поповненrrя бiблiотечного
фо"ду тис.прим.)

54,2

1,1],5

70,0

-,77,8

-46,7

якостl

динамiка поповненнrI
бiблiотечного фонду в
rrлановому перiодi
вiдповiдно до фактичного

уо

покalзника попереднього

перiолу
динамiка збiльшення
кiлькостi книговидач у
IIпановому перiодi
вiдповiдно до фактичного

1,0

1,0

уо

покatзника попереднього

перiо.чу

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

показники затрат
Обсяг видаткiв,
спрямован}D( на

покращеншI матерiальнотехнiчноi бази закладiв

тис. грн.

рiшення 46 cecii 7

скJIиканIrI Сновськоi

MicbKoT рали вiл 27.0З.2020

2,0

2,00

l

1,0

2

2

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

J

.

року

культури
2

У 2020 poui

од.

рiшення 46 ceciТ 7
скJIикання СновськоТ
MicbKoT ради вiд 27 .0З.2020
року

показнцки ефективностi
рiшення 46 ceciT 7

Середнi витрати
спрямованIlD(

на 1об'ект,

дJIя покращеннrI

матерiально-технiчноТ бази

тис. грн.

скJIиканн;I Сновськоi
MicbKoT рали вiд 27.03.2О20

року

показнllки

якостl

питома вага кiлькостi
об'ектiв на якi шIануеться
покращеннrI матерiальнотехнiчноi бази закладiв
культури на виконаннrI
дор)чень виборчiв
деtIутатами обласноi ради

Начальник вiддiлry культури i ryризму
CHoBcbKoi MicbKoi рали

н.

доБнЕнко

(iнiчiали та прiзвище)

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

л.

ради

.Щата

м. п.

сАвчЕнко

(iпiчiали та прiзвище)

погодження

РХrtrйrа

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

l.

1000000
rrФуЕ

Вiшй ry:ьтlрв

.'.

радй

4|196З56

хiщiхбщП)
l0l0000

2.

i ryprBMy Сновсъкоi Micbкoi

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoT ради

(Код Програмноi шасифiкацii видаткЬ та
кредгryъшш мiсuевих бюджmiв)

41 196356
код едрпоу

(ваймекувавня вiдповiдшьного виконшця)

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

l0l40б0
крдгryвшш

мiсцевrх

4060

бюллаiв)

цюшг)ш

шryбнlо< закJIадiв

0828
кредкryвм

мiсцевого бюлжшу)

255 10000000
код бюджmу

бюджеry)

шасяфiкацiею впдаткiв та кредшlвшпя мiсцевого бюджету)

4.

Обсл бюдкgппr( ц)йзмчеЕь

\

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
6.

N з/п
1

7.

7

/

бюджеппD( асIпЕ)вань

_

трйев,

4М0600,00

у mму чяслi загаJБного

свuканsя CqoBcbrot icbКol раdu вid 27,03.2020 ро,.у

Eol полlтики. на лосягненнrI яких

на

ми
бюджетноi
Цiль державноi полiтики

ciьDi кчльтчои i мистеIl:ва
Мета бюджетноi програми: Наdання послуе з ооzанiзqui'i tq)льmурноzо dозвiлля населення

фяry

_

4З95600,00 Фшевъ та спецiальногD ФоцФ/

-

245000,00 гршglrь.

т\
8.

Завдання бюджетноТ

N з/п

Завдання

забезпечення опганiзаuiт кчльтчпного позвiппя няt

9.
N з/п

На

бюджетних
их ко
коштiв

tsи

Напрями використання бюджетних коштiв

Загальний фонд

Спецiальний фонд

3

4

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

4з8з600

245000

покращення матерiально-технiчноi бази зак.падiв кульцри на
виконаншI дор)ленЬ виборuiВ деrrутатами MicbKoi
ралпу 2О2О
роцl

l2000,00

Усього

4з95600.00

2

l

2

0.

t

у тому числi бюджет

розвитку

Усього
6

5

Забезпеченrrя дiяльностi палацiв i будинкiв кульц4ри, кгцzбiв,

р9Iiональних црограм, що викоц.ються у скJIа цi бюлжетноТ програми:
Найменуваrшrя мiсцевоi / регiональноi програми
Загальний фонд
l
2

Перелiк мiсцевшr

4б28600

l2000,00
245000,00

/

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

Усього

4640600.00

0
(

Спецiальний фонд

Усього

з

4

12000

12000

12000

0

12000

льтативнi пок:lзники бюджетноi

N з/п

Показник

l

Одиниrц вимiру

2

,Щжерело iнформацii

3

Загальний фонд

Спецiальний фонд

Усього

4

5

6

7

l

показники затрат
кlлькlсть установ усього
у тому числi:
оудинкlв кyльтури
середЕе число окладiв (ставок) усього
эереднс число окла,дiв (ставок)

керiвних працiвникiв
)ередне число окладiв (ставок)

;пецiалiстiв
середнс число окладiв (ставок)
робiтникiв

завдання 1 Забезпеченкя оргшriзацii культурного дозвiлля населеннJI i змiцнення кчльптнйБалипiй
од.

26

26

ол-

9,0

9,0

од.

бз,25

бз,25

од.

21

2|

19,25

|9,25

2

2

положення

од.
од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

сере;lнс LI1.1cлo окладlв (с,гавок)
обсjlуI ов} lо.tого та технiчного
пi.пaп!lя

видатки загального

2|

21

фолlлу на

забезпечен}lя дiяльностi палачiв,
будинкiв культури, клубiв та iнших
закладiв кrryбного типч
2

од.

]\l

тис. грн.

Кошторис на 2020 piK

4з83,6

245.0

4628,6

lбз125

l 1875

175000

11875

l 1875

показники пDодчlсгч
кiлькiсть вiлвiлувачiв - усього

осiб

у тому числl:
за реалlзованими

осiб

квиткаN,{и

)езкоштовно

осiб

кiлькiсть заходiв, якi забезпеч5,тоть
органiзачiю кульцФного дозвiлля

од.

Статистична звiтнiсть, план
роботи РБК

lбз 125

1б3125

3250

3250

населення

плановий обсяг доходiв
у тому числi доходи вiд реалiзацii
квиткiв
кiлькi gгь реаrliзованих квиткiв
J

Кошторис на 2020 piK

245,0

245,0

тис. грн.

Банкiвська квитанцiя

95,0

95,0

шт.

Видаткова накJIадна, звiт касира

l 1875

1

1875

показники ефеrсгивностi
}ередня BapтlcTb одного квитка

}ереднl витрати на одного

Банкiвська квитанцiя/ Видаткова
накпаJIна

Копrторис на 2020 piK
(загальний, спецiальний фонл) /
Статистична звiтнiсть, план

26,9

8

8

20,6

26,4

роботи РБК (кiлькiсть
вiдвiдувачiв - усього)

)ередш витрати на проведеншI

)дцого зtlходу

показники

грн.

грн.

зiдвiдувача

4

тис. грн.

грн.

Кошторис на 2020piK (загальний
фонл) /Статистична звiтнiсть,
план роботи РБК (кiлькiсть
заходiв, якi забезпечують
органiзачiю кульц,рного
дозвiлля населення)

l348,8

1348,8

якостl

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

о/

з,2

0,0

Завдання 2 Покращення матерiально-технiчноi бази закладiв культури на виконанЕя доручеЕь виборчiв депутатilми MicbKoi ради у 2020 роцi
1

показники затрат

)9

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

r витрати спрямованих на
lоб'ект, для покращсння

iа.itьно-технiчноi бази

рiшення 46 cecii 7 скликання
CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд
27.03.2020 року

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

н.

доБнЕнко

(iнiчiали та прiзвиulе)

ПОГОРКЕНО:
Фiнансовий вiддiл СновськоТ MicbKoT ради
Начальник фiнансового вiддiлу
Сновськоi мiськоi ради

л.

сАвчЕнко

(iнiцiали та прiзвице)

Дата погодження

м. п.

РХ рИ "/r:*;

