
укрдiнд
СНОВСЬМ MICьKA РАДА

ВIДДIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
tlаказ ЛЬ 55

по вiддiлу кулътури i туризму Сновськоi мiськоi ради
вiд 02 жовтня 2020 року

Про внесення злtiн do паспорmiв
б ю d нс еmн u х пр ozp алt б ю d нс епу
lvicb Koi об' edH ан ol mер u mорiал bHoi
zроtпаdu на 2020 piK

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЬи, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiilи ви 2б.08 .20|4 Ns 8Зб ,лро деякi *ruo"
запровадження програмно-цiльового методу складання та виконаннrl мiсцевш<
бюджетiв", заре€стровzlного в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10.09.2014 р. ]фii03i25880 (ri змiнами), trliшсгtrЯ 5i cegii i скJIикан-нЯ MicbKoi радп вiд
29.09.2020 року J\b5-51^/II ,,Про внесенtUI змiн до рiшення Сновськоi мiськоi
Ради вiд рiшення Сновськоi MicbKoi ради вiд 20.I2.20lg р. Nэ10-42NII,,Про
бюджеТ СновськоТ мiсъкоi об'сднаноi територiальноi громади на 2020 piKi'

FIАКАЗУЮ:

ЗатвердИти паспОрти бюджетних програм мiського бюджету на 2020 piK,
що дод€lються, а саме за:

кпквк Iiазва бюджетноf програми

l0l40б0 Забезпечен}uI дiялъностi палацiв i будиrжiв кулътури, клубiв,
центрlв дозвшJuI та 1нших клубrпrх закладiв

101408, ЗабезпеченнrI дiялъностi iнших закладiв в гаryзi культури i
мистецт,ва

,Щодаток: на 4 арк. у l прим

Начальник вiддiлу культури i
Сновськоi MicbKoi ради н.доБнЕнко
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ЗАТВЕРДЖЕIlО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року Ло 836

(урелакчiiнакаЗуМiнiстерствафiнансiвУкраiнивiд 29грудня2018рокуJФ1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Г'l, /а tz2*>Ns э.,

Паспорт
бюлж€тяоI проIрапя мiсцевоrо бюшФту нд 2020 piK

l.
цщDdм riщжбофЬ)

(Код Прогршноi шасифiкацii видатЁв та

крелиryвашя мiсцевж бюлкriв)

забезпечення дiяльностi iнших закJIадiв в гапузi

культури i мистецтва

2.

тури i туризму СновськоТ MicbKot
(наймеrrутш вiлтlовiдшьного виконавlц)

J-

4

5

1014081
(Код Прогршноi шасифiкацii видакiв та

крел,иryванш мiсчевж бюдкетiв)

408l
(Код Тшовоi прогршноi шасифiкацii
вrrдаткiв в rФедrrryвшш мiсцевого

бю.Фкету)

0829
(Код <Dункцiокшьвоi шаскфiкаrчl
видаткiв та кредлтlмш бюдкец)

(найменуванш бюлкепоi прогрши згiдно з ТшоDою проФамною

шасифiкацiею видаткiв та ьаелиryъаш мiсцевою бю,qкеry)

Обсяг бюджегних прruначевъ / бюджетЕLr< асшнувавъ - 420100,О0 тривевъ, у тому числi зага,пьного фонду - 420100,00 гривень m спецiального фОВду

гривенъ.

Пiдстави для виконавня бюджегноi програМйi КонсmuоlуцiяУкраihu, БюйюепнuП коd^с ylPoilu, ЗУ "Проjliсцевеса овр,фlвання", Закон y\paiqu<Про

yKplHu н "*а 
пл* MM4riny -" М*lчльпlурч Bid 01.10.2010 р. 1]Ь 1150/4] "Про запверdасення Тuповоео repe,liNy бюdасеmвuх про2ра]r

оказнuкiв мiсцеай бюdrlсепiв у zаJlуэi ,,кульпlура', оказМФУвid26.а8,2014р.М836(Ьз iна'аuВid 30.09.20lб Р. М860, Bi.

28,04 20l7 р. N9472, вЬ t5.r t.20l8,lk908, Bia 29,12 20]8 р. N l209, вiё 07,08-2019 р,

звйiв про В вuконанв,,, Накв МФУ Bio 20,09.2017 р, М79З (lэ змiнйч вй 29,12,201

З].08-2аВ р. ]ф729, Bid 28.]2 2018 р- N!] 176, aia 2l.a2.2019 р N!78, вid 29,03,2019 р-

вudапкiв па кFеduпlування мiсцевч, бюОrЕеmiв", наксв МФ! Bid 28, 1 2,20 lgp, М l ] 76

рiшення 42 cecii 7 ск,Rання СнNськоl Micb<oi раdа вiё 20. ] 2 20 19 ро19 ]Ф I0-12/y] '

5 1 cecit 7 смйоння c1occbloi MicbKoi раёu Bio 29,а9 2020 ро]9)

бюджет6 Цiлi вноТ полiтики. на досягнення яких спр4IчI9Езlg lзацrя Hol п и

N з/п
l

)
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7. Мета бюджетноi програми: Забезпечення diяцьносmi заклаdiв mа захоdiв в zалvзi кульmурu i мuсmецmва

8. Завдання бюджетноТ програми:
N з/п Завдання

Пйцrмка та розв}rmк культурно-освiтнiх заходЬ забезпеченвя своечасноm та якiсЕого т€хнiчноm вагляry за будiвIшцтвом та капiтальIпrм ремоЕrом,
складавня i яадалIя коцпорисяоi', звiтноi', фiнмсовоi докумекгацii', фiнвнсування усгаяов згiляо ь затверджеяпми коштор сами, падаЕIis якlсних лос.'ryг з

центалiзованого rосподарського обоrymвування

9. ми ви истан ня бюджетних коштlв

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фоrш Спечiа:lьний фонл
у тому числi бюджет

розвитку
Усього

2 з 4 5 6

Забезпечення дiяльностi центрапiзованих б}о<галтерiй 420l00,00 420l00,00
Усього 420100,00 420100,00

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм. що вико складi бюджетноi пDограми (грн

Найменування мiсцевоi / регiональноi програми Загшlьний фонд Спецiаrrьний фонд Усього
2 1 4

Усього

ll. Резчльтативнi бюджетноiльтативнr покzвники
N з/п Показник одиниця вимiру джерело iнформацii загальний бонп Спецiальний фонд Усього

1 z з 4 5 6 7

l показники затрат
кIлькlсть установ усього од.

положенняу тому числl:

цснтра_lt iзованих бl,хlдllg, 1 ; од.

середне число окладlв
(ставок) - усього

од Штатний розпис 5 5

серслн€ число окладlв
(ставок) спецiалiстiв

од Штатrrий розпис 5 5

ви,i,рати загаJlьного фоlll1, ila
забсзпечення дiяльнос,t i

iH ш их культурно-освiтtl ix
захо,:Ilв

тис.грн. Кошторис на 2020 piK 420,1 420,1

2 показники продукту
кlлькlсть закJIадlв, якl

обс-r уговус централiзован а

бухr,алтерiя
од. положення 55 55

кiлькiсть особових pa.xyHKl ts ол. Особовi рахунки l85 l85



а:t

н. доБнЕнко
Нача,,tьник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoi ради !,,il !

l: \,. l: ,.

" i._'::'
(iнiчiали та прrзвище)

л. грЕБЕнюк

кiлькiсть складених звiтiв
поаuiвниками бчхга,rтеоiт

од. Звi,I,и l l20 l l20

з показники ефективностl

кlлькlсть установ, якl

обслуговус l працiвник
од.

l tuJluлunlrrl / ru l ql nyr

розпис, статистична ll 1l

кiлькiсть особових paxyHKiB,
якi обслуговуе l працiвник

од
Особовi ра.\унки ДLIтатний

розпис, статистична
звiтнiсть

з7 Jl

середнi витрати на l
працlвника

тис.грн.
Кошторис на2020 piK
ЛПтатний розпис,
статистична звiтнiсть

84,0 84,0

4 показнпки якостl
рrбgпD DикUц4ппл lrU

пiдтримцi та розвитку
культурно-освiтнiх заходiв,
забезпечення своечасного та
якiсного технiчного нагляду
за будiвництвом та
капiта,rьним ремонтом,
скJIадання i надання
кошторисноi, звiтноr,

ф iHaHcoBoi документацii,
фiнансування установ згiдно
lз затвердженими

кошторисами, надання
якiсних послуг з

центра,чiзованого
господарського

уо 100 100

(iнlчiали та прi lвltше')



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року Nl 8Зб
(урелакчiiнаказуМiнiстерствафiнансiвУкраiвивiд 29грулня20l8рокуЛчl209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докуп{ент
Наказ вiддiлry кульryри i туризму СновськоI Micbкoi ради

(наймекування rcловного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

/'.{ /с,. лrr _;fu,:у" 9 )'

Паспорт
бюдrксгноI програмп мiсцевого бюдr(ету нa 2020 piк

1000000 Вiщй культли i тяизму Сновсъкоi Micbкoi ради 41196З56
l.

кред}rування мiсчевих бюджетiв)

l0l0000 4|l96з56Вiддiл культури i тlризму СновськоТ MicbKoi ради
2.

J.

(Код ПрогршЕо'r шасифiкачii видаткlв та
кредицlвання мiсцевж бюджоiв)

l 014060

(наймеЕування вtдловiдшьноrc виконшця)

0828

Забезпечення дiяльностi палацiв i буливкiв
культури, кrryбiв, центрiв дозвiлля та iнших

кrryбних заIшадiв

код €ДРПОУ

255 100000004060
код бюджrу

Обсяг бюд)кетяю( призяачевь / бюджетяrrх асrгн}ъань _ 4685600,00 гривеIъ, у тому числi заrального фовд/ - 4440б00,00 грш€пь та спецiальною фонду - 245000,00 лр}DеЕь,

Пiдстави для викоямIrя бюджетноТ програми: Конспuлl,цiя y.pat\u. Бюёжепнlй кооекс Украlнu, З\'"про мiсцеве сfврrФвмвr", Зцон Укроiнu аПро ДЕ)жвнuй бюdflll Украйlч

07,а8 2019 р. NrЗЗ6) <Правио свааання паспорпiв бФdжепнL\ преры мiсцевй бюахепiФ па звiпiв Dро ь в|коuанняr, Наказ МФУ Bii 20 а9.2017 р. М79З (Ь змi вл вй 29 I2.2a|l P. .|lb

N-o793 пaBia ]4 а]-20] Ip.Ne] 1", рifuення 51 cacii 7 сюлюння С лобськоi мiсьkоi раdu б id 29-09 2020 ро]<!

(Код Програмноi uасифiкацii вилаткiв та
кредиryвання мiсцсвих бюджетiв)

(Код Типовоr лрогршвоi масифiкацii видаткiв та (Кол <Dужцiопшьноi класифiкацii видаткiв та
кредцryвання мiсцевого бюджтlz) крgдиryванш бюджЕту)

(ваймеrryъшм бюджФноi програми згiдно з Тиловою програмною

uасифiкачiею вилаткiв та кредrгryвання мiсчевого бюлжту)

4.

5.

6 жавноl полI на досягненtul яких спрямована реалiзацiя бюджетнот п ми
N з/л Цiль державноi полiтики

l
сферi культури i мистецгва

7. Мета бюджетноi програми: Наdqцц п о.,, l_| ? з ор.- аЦзgцiJi\ l ь]п_)|р l l ge!|J) рзgцllл н а с e,l е н ня



_д: -Г \

8. Завдання бюджетноТ
N з/п Завданrrя

1 Забезпечення органiзацii культ}?ного дозвiлля населення i змiцнення культурнI4( традицiй

9. Напрями в истаннrI бюджетних коштiв:

N з/п Напрями використаншI бюджетних коштiв Загшьний фонд Спечiальний фонл
у тому числi бюджет

розвитку
Усього

l ) з 4 5 6

l
Забезпечення дiяльностi палацiв i булинкiв культури, ктryбiв,

центрiв дозвiJшя та iHmID( кtryбних закJIадiв, якi забезпеч,lоть
органiзацiю культурного дозвiJlля населенIuI

44l8600 245000 4663600

2

Покращення матерizrльно-технiчноi бази закладiв кульцфи на
виконанIш доручень виборчiв деlтутатами мiськоi радиу 2020

роц1

22000,00 22000,00

Усього 4440600.00 245000.00 0 4685600.00

l0. lK мlсцевID( гlональних що ви сI(JIадi бюджетноТ и

Наймеrryвання мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
l 2 з 4

Програм а сприrIцня виконанIrю повноважень деп}татами Снов cbKoi
MicbKoi ради на 20|9-202l роки

22000 22000

Усього 22000 0 22000

l l. Результативнi показники бюджетноiь и

N з/п Показник Одиниця вимiру ,Щжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 3 4 5 6 7

Завдання l Забезпечення органiзачii культурного дозвiлля населення i змiцнення культурнп< траличiй

1 показники затрат
кlлькlсть установ усього од.

положення

26 26

ч томч числ!:

очдинкlв кчльтуDи од. 9,0 qo

середнс число окладiв (ставок)
чсього

од.

Штатний розпис, статистична
звlтнlсть

бз,25 бз,25

серед}tс число окладiв (ставок)
кеDIвних пDацlвникlв

од 21 2|

ссредне число окл4дiв (ставок)
спецlа-пlстlв

ол. 19,25 I9.25

середнс числсl окладiв (ставок)

робiтникiв
од 2 2

середн€ число окладiв (ставок)
обслуговуючо го та технiчного
п J])co ] ::] l\

ол 21 2l



видатки загаJIьного фоrду *ru

забезпечення дiяльностi палацiв,
булинкiв культури. клубiв та iнших
закладiв клубного типу

тис. грн. Кошторис на 2020 piK 441,8-6 245,0 466з,6

2 показники продyктч
кiлькiсть вiдвцувачiв - усього осiб

Статистична звiтнiсть, план

роботи РБК

16зl25 11875 l 75000
у тому числl:

за реалlзованими квитками осiб 1 l875 l l875
)езкоштовно осiб 16з125 |6зl25
кiлькiсть заходiв, якi забезпеlrють
органiзаuiю культ)фного дозвiлля
населення

од. з250 з250

плановий обсяг доходiв тис. грн. Кошторис на 2020 piK 245,0 245,0
у тому числi доходи вiд реа,riзацii
квиткlв тис. грн. Банкiвська квитанцiя 95,0 95,0

кrлькlсть реалlзованих квlтгкiв шт. Видаткова накладнц звiт касира l 1875 1 l875
J показники ефекrивностi

середня BapтlcTb одного квитка грн.
Банкiвська квитанцiя/ Видаткова

накладна 8 8

середнl витрати на одного
вiдвiдувача грн.

Кошторис на 2020 piK
(зага;rьний, спецiмьний фоrrл) /

Статистична звiтнiсть, план

роботи РБК (кiлькiсть
вiдвiдувачiв - усього)

27,1 20,6 26,6

середнt витрати на проведення
одного заходу грн.

Кошторис на 2020piK (загальний

фонд) /Статистичllа звir HicTb,
тlлан роботи РБК (кiлькiсть
заходiв, якi забезrIсчlтоть
органiзачiю KyjIы ур}tого

дозвiлля llаселення)

lз59,б l з59.6

4 показники якостi
динамiка збiльшенЕя вiлвiлувачiв у
llлановому перiолi вiдповiлнtl до
(lактичного пока:tника
попсреднього перiолу

о/
/ll ?) 0.0 ,q

ЗаВДаННЯ 2 ПОКРаЩеННЯ МаТерiально-технiчноi бази закладiв культури на виконання дор)лrень виборцiв деп)датами MicbKoi ра,rи у 2020 рошi
I показники затрат

Обсяг видаткiв, спрямованих на
покращення матерiально-техн i чноi
бази закладiв кульryри

тис. грн.
рiшення 5l cecii 7 скликання
CHoBcbKoi MicbKoi рали вiл

29.09.2020 року

22,0 22,00

) показники продукт)
l



--=-=- 
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кiлькiсть об"ектiв на якi
плануеться покращення
матерiа_пьно-технiчноi бази

од.
рiшентrя 51 cecii 7 скликання
Сновськоi MicbKoi ради вiд

29.09.2020 року

4 4,0

3 показники ефективностi

Эереднi витрати спрямованих на
lоб'скт, дJlя покряIIIення
иатерiа.ltьно -технiчноi бази

тис. грн.
рiшення 51 cecii 7 скликшlrrя
Сновськоi MicbKoi рали вй

29.09.2020 року

5,5 5ý

4 показники якостl

питома вага кiлькостi об'ектiв на
якi плануегься поцрапIення
матерiа.лlьно-технiчноi бази
закJIадiв культури на виконtlнЕrl
дор)чень вIаборцiв деп}татами
обласноТ оя тти

уо

7

100 l00

Начальник вiддiлrу культури
СновськоТ MicbKoT ради

1 туризму
н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвише)

ПОГОЩЖЕНО:
Фiнансовий вiддiл СновськоТ Mlcbkol ради

}TtyK1 фiнансового вiддiлу Сновськоi м icbKoI ради

с /r /л0l .

(пi.{пис)

q)ь

л. грЕБЕнюк
(iнiцiш та прiзвище)


