
Вщдщ культури 
Лисичансько! MicbKoi' ради

Фшансове управлшня 
Лисичансько! мюько! ради

Н А К А З

« / /  » р ц  <№/$ р. № 3 / / о / - / о

м. Л и сичанськ

Про внесения змш до спшьного 
наказу вщ 22.01.2018р.
№ Ol-cn/02/01-Ю (3i змшами)

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу Украши, Правилами складання 
паспорт1в бюджетних програм мюцевих бюджет! в та з в т в  про i'x виконання, 
затвердженими наказом MinicTepcTBa фш анав Украши вщ 26 серпня 2014 року № 836 (з1 
змшами), зареестрованим у MimerepcTBi юстицп Украши 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до рш ення мюько! ради вщ 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про 
м1ський бюджет на 2018 рж",

НАКАЗУЮ:

1. Внести змши до спшьного наказу вщ 22.01.2018р. № 07-сп/02/01-10 (з1 змшами) 
виклавши паспорта бюджетних програм на 2018 рж по в1ддшу культури Лисичансько! 
MicbKoi ради за КПКВМБ 1011100 «Надання спец1ально! освгги школами естетичного 
виховання (музичними, художшми, хореограф1чними, театральними, хоровими, 
мистецькими», КПКВМБ 1014030 «Забезпечення д1яльност1 б1бл1отек», КПКВМБ 1014060 
«Забезпечення д1яльност1 палац1в i будинк1в культури, клуб1в, центр1в дозвшля та imunx 
клубних заклад1в», КПКВМБ 1014070 «Фшансова пщтримка к1нематографп», у новш 
редакцй' (додаток). 2 * *

2. Координацию роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника начальника фшансового управлшня Лисичансько! мюько! ради по бюджету та
контрольно-рев1зшнш робот1 Малик С.А. та начальника в1ддшу культури Лисичансько! 
мюько! ради Ткаченко Л.В.

Начальник Начальник



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерства фшанс1в Укра'ши 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Вщдшу культури Лиичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника коптив мюцевого бюджету)
наказ .ОУ. № / /  - ^/2. __________

Фшансового управлшня ЛисичанськоГ мюько! ради 
(найменування м1сцевого фшансового органу)

/ д  &Y- s J 5 * 7 №

ПАСПОРТ
бюджетно! програми мкцевого бюджету на 2018 piK

1.  1000000 
(КПКВ МБ)

Вщдщ культури Лисичансько! мюько! ради 
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 
(КПКВ МБ)

Вщдш культури ЛисичанськоГ мюько! ради 
(найменування вщповщального виконавця)

3. 1011100 0960 Надання епещально! освгги школами естетичного виховання (музичними, художшми,,
(КПКВМБ)(КФКВК)(1) хореограсЫчними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетно! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16639,713 тис. гривень
у тому числи
загального фонду__15181,370_тис. гривень та
спещального фонду _1458,343_ тис. гривень

5. Пщстава для виконання бюджетно! програми:
Конститушя УкраГни, Бюджетний кодекс УкраТни, Закон Укра'ши «Про державний бюджет Укра'ши на 2018р1к», Закон Укра'ши вщ 
14.12.2010р. № 2778-У1«Про культуру», Наказ Мшютерства освгги i науки вщ 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати пращ
та затвердження схем тарифних розряд1в пращвниюв навчальних заклад1в, установ осв1ти та наукових установ», Закон УкраТни «Про 
освггу вщ 05.09.2007p.№215-VIII 3i змшами та доповненнями, Постанови КМУ вщ 23.03.2011р. № 373 «Про встановлення надбавки у 
po3M ipi 20вщсотюв посадового окладу педагопчним прац1вникам», Наказ Мшютерства фшансчв Укра'ши вщ 26,08.2014р. № 836 «Про



деяю питания запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання мюцевих бюджете, рш ення Лисичансько! MicbKoi' 
ради « Про м1ський бюджет на 2018рпо> вщ 28.12.2018р. № 41/579
6. Мета бюджетно! программ
Задоволення потреб д1тей в наданш спещально! освИи школами естетичного виховання (музичними, художшми, хореограф1чними, 
театральними, хоровими, мистецькими)
7. Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначено! паспортом бюджетно! программ

№ з/п КПКВК КФКВК Назва пщпрограми
- - - -

8. Обсяги фшансування бюджетно! программ в po3pi3i завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетно! 
програми

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1. 1011100 0960 Завдання1 Надання можливостей в сфер1 

надання спещально! освпи в школах 
естетичного виховання.

15181,370 651,467 15832,837

2 1011100 0960 Завдання 2 Поповнення б1блютечних фощцв 
для б1бл1отек шк1л естетичного виховання

0,74 0,74

3 1011100 0960 Завдання 3 Придбання музичних шструменЛв 
для шкал початкового естетичного виховання 
м1ст Лисичанська, Новодружеська, Прившля

212,000 212,000

4 1011100 0960 Завдання 4 Каштальний ремонт КЗ 
«Новодружеська ДМШ»'

594,136 594,136

Усього: 15181,370 1458,343 16639,713

9.Перел1к державних/регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ
Назва регюнально! цшьово! програми та 

пщпрограми
КПКВК Загальний

фонд
Спещальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5
Державна/регюнальна цшьова програма - - - -
Усього: - - - -

10. Результативш показники бюджетно! программ
№ з/п КПКВК Назва показниюв Одинця Джерело шформаш! Значения

вим1ру показниюв



1 2 3 4 5 6
1. 1011100 Завдання!. Надання piBHiix можливостей в сфер1 надання спешальноУ освгги в школах естетичного виховання

затрат
кшьюсть установ у тому числи од. Зведення плашв по мере>ю,штатах i 

контингентах, що фшансуються з 
мюцевих бюджет!в

4

дитячих музичних шкш од. 1
дитячих шкш мистецтв од. 3
середня кшьюсть ставок - всього од. штатш розписи 191,8
у т.ч. педагопчних пращвникш од. штатн1 розписи 150,3
1нших пращвниюв штатн! розписи 41,5
кшьюсть клас1в од. Зведення ruiaHie по мереж!,штатах i 

контингентах, що ф1нансуються з 
мюцевих бюджетов

35

Видатки на отримання освчи-всього тис.грн. кошторис 15833,577

у тому числ1 за рахунок загального фонду тис.грн. кошторис 15181,370
за рахунок спещального фонду тис.грн. кошторис 652,207
продукту
середньор1чна кшьюсть д1тей, яю отримують освггу 
в школах естетичного виховання

од. зпдно наказ1в 1364

кшьюсть учшв звшьнених вщ плати за навчання од. згщно наказ!в 169
ефективност!
кшьюсть педагопчних ставок на клас од. розрахунок 4,04
кшьюсть учшв на одну педагопчну ставку од. розрахунок 9
витрати на одного учня, який отримуе освггу за 
рахунок загального фонду

т. грн розрахунок 11.1

витрати на одного учня, який отримуе освггу за 
рахунок спешального фонду

т. грн розрахунок 0,5

якост1
вщсоток учиiв, яю отримують в1дповщний документ 
про осв1ту у школах у плановому nepiofli в!дпов1дно 
до фактичного показника попереднього перюду

% зпдно зв1ту

Вщсоток обсягу плати за навчання у школах в 
загальному обсяз! видатк1в на отримання освгги

% розрахунок 4

2 1011100 Завдання 2. Поповнення б!бл10течних фонд!в для б1бл!Отек шкш естетичного виховання
затрат
Видатки на поповнення б1блютечних фонд1в 
(благод1йн1 дарунки)

т. грн довшка 0,74

продукту т. грн
Б1блютечний фонд т. грн Журнал-головна 13,965



Поповнення б1блютечного фонду т. грн Акт про прийняття в дар 0,013
Поповнення б1блютечного фонду т. грн Акт про прийняття в дар 0,74
ефективносп
середш витрати на один прим|'рник грн. розрахунок 57
якосп
Д инамка поповнення б1блютечного фонду 
в плановому nepiofli до фактичного показника 
минулого перюду.

% розрахунок

3 1011100 Завдання 3 Придбания музичних шструменпв для шкал початкового естетичного виховання м1ст Лисичанська, 
Новодружеська, Привкля
затрат
Видатки на оновлення основних фонд!в протягом 
планового перюду

тис.грн. Рш ення м кько 1 ради вщ 04.04.18 
№44/647

212,0

продукту
Середня кшыбсть учшв, яю отримують освггу у 
школах естетичного виховання, всього

Од. Зпдно наказ1в 1364

ефективносп
середш витрати на оновлення основних фощив на 
одного учня,який отримуе освггу у школах 
естетичного виховання

Грн. розрахунок 155,4

ЯКОСТЗ
Динамка оновлення основних фонд1в 
в плановому перюд1 у пор1вняш з минулим роком.

% розрахунок

4 1011100 Завдання 4 Каштапьний ремонт КЗ «Новодружеська ДМШ»
затрат »
Обсяг витрат на забезпечення капггального ремонту 
буд1вл1

тис.грн. Ршення MicbKoV ради в к  04.04.18 
№44/647

594,136

продукту
Кшьшсть об’екпв, яю планусться вщремонтувати Од. Дефектний акт 1
ефективносп
Середня варпсть ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 594,136
якосп
Питома вага юлькосп об’екпв, на яких планусться 
проведения каштального ремонту до об’екнв, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

• . . . .  911. Джерела фшансування швестицшних проектов у po3pi3i пщпрограм

Код Найменування к п к в к
1 "" :

Пояснения,
джерел KacoBi видатки станом на 01 11лан видатюв зв т ю го  пер1оду 1 Прогноз видатюв до кшця ЩО

.............................С1Чня зв1ТНОго пёрюду " реал Гзаци швёстйщ!Шёго



надходжень '

проекту2 3 характери
з у ю т

джерела
фшансу-

вання

загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
...... .........  1

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 ....J 8 9 10 11 12 13

П1дпрограма 1 - - - - - - - _ - - -
1нвестиц1йний - - - _ . _ _ _ _ _
проект 1 1 |...
Надходження i3 _ _ _ _ - . . I —I
бюджету 1 |
1ниа джерела _
фшансувания (за 11 X - - X - - X - - -

видами) J
Усього - - - - _ - -

-

- -

(1) Код функцюнальноУ класифжацп видатив та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на шдпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у хпсцевому бюджет! видатюв / надання кредиИв на реашзащю швестицшних npoeicriB (програм).
(3) Прогноз видатПв до кшця реал1зацп швестицшного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник вщщлу культури Л.В.Ткаченко

Погоджено:
Начальник финансового управлшня V О.В.Сапегина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTea фшанив УкраУни 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вщдшу культури Лисичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника к о и тв  мюцевого бюджету)
наказ / 6 .  РУ № У - т _____________

Фшансового управлшня Лисичансько!' MicbKoi' р а д и  
(найменування мюцевого фшансового органу)

У д  #¥• S f  №

1. 1000000 
( КПКВ МБ)

ПАСПОРТ
бюджетно)' программ мкцевого бюджету на 2018 piK

Bijuuji культури Лисичансько! мюько! ради 
(найменування головного розпорядника)

2 . 1010000 
(КПКВ МБ)

Вщдш культури Лисичансько! мюько'! ради
(найменування вщповщального виконавця)

3. 1014030 0824 _________ Забезпечення д1яльност1 б1блютек__________
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетно!' программ) 4

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6554,1ч0 тис. гривень
у тому числи
загального фонду___6245,240__тис. гривень та
спещального фонду___308,900___тис. гривень



5. Пщстава для виконаиня бюджетно! програми:
Конституцгя Украши, Бюджетний кодекс Украши, Закон Украши «Про державный бюджет Украши на 2018piK », Закон Украши вщ 
14.12.2010 р.
№ 2778-У1«Про культуру», Наказ М1н1стерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати пращвншав 
культури на основ! Сдино! тарифно! сИки», Закон Укра'ши «Про б1бл1отеки i б1бл1отечну справу» в1д 27.01.1995р. № 32/95-ВР 3i зм1нами 
та доповненнями, постанова КМУ вщ 22.01.2005р. №84 «Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу роюв прац1вникам 
державних i комунальних б1бл1отек», постанова КМУ вщ 30.09.2009р. №1073 «Про пщвищення заробггно! плати прац1вникам б1бл1отек», 
Наказ Мшютерства ф1нанс1в Украши вщ 26.08.2014р. № 836 «Про деяю питания запровадження програмно-цшьового методу складання 
та виконання мюцевих бюджет1в, рннення Лисичансько! м1сько! ради « Про мюький бюджет на 2018 р1к» вщ 28.12.2017р. № 41/579 .
6. Мета бюджетно! програми

Забезпечення прав громадян на б1блютечне обслуговування, загальну доступшсть до 1нформац1! та культурных цшностей, що 
збираються, збер1гаються, надаються в тимчасове користування б1блютеками.
7. Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначено! паспортом бюджетно! програми

№ з/п к п квк КФКВК Назва пщпрограми
- - - -

8. Обсяги фшансування бюджетно! програми в розр1з1 завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетно! 
програми

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1. 1014030 0824 Завдання 1 Забезпечення доступное^ для 

громадян документов та шформацп, створення 
умов для повного задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння професшному та 
освггньому розвитку громадян, 
комплектування та збер1гання б1бл1отечних 
фонд1в, Ух обл1к, контроль за виконанням

6245,240 25,900 6271,140

2. 1014030 0824 Завдання 2 Каттальний ремонт noKpieni КЗ 
«Лисичанська ЦБС»

253,000 253,000

3. 1014030 0824 Завдання 3 Виготовлення проектно'Г 
документацГ1 на кап1тальний ремонт систем и 
опалення КЗ «Лисичанська ЦБС»

30,000 30,000

Усього: 6245,240 308,900 6554,140



9.Перел1к державних/регюнальних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! програми

Назва регюнальноУ цшьово'У програми та 
подпрограмм

к п квк Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Державна/репональна цшьова програма - - - -

Усього: - - - -

10. Результативш показники бюджетно! програми

№ з/п КПКВК Назва показншав Одинця
BHMipy

Джерело шформацй Значения
показншав

1 2 3 4 5 6
1. 1014030 З а в д а н н я 1  Забезпечення доступности для громадян д о к у м ен и в  т а  ш формацй', створення ум ов для повного 

задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф есш ном у та  осв1тньому розвитку гром адян, 
ком плектування та  зберю ання б1блю течних фонд1в, Ух облж , контроль за  виконанням
затрат
кшыасть установ од. Зведення плашв по мереж!, штатах i 

контингентах, що ф! нансу ються з 
мюцевих бюджеп'в

2

середня юльюсть ставок -всього од. штаты! розписи 68
середня юльюсть ставок кер1вних пращвниюв « од. штатш розписи 14
середня юльюсть ставок спещалктпв од. штатш розписи 37,5
середня юльюсть ставок робггниюв од. штатш розписи 16,5
продукту
юльюсть користувач1в (читан! в) тис.оаб статистична звггшсть 29,5
б1блютечний фонд тис.прим. статистична звпнють 356,1
кгпьюсть книговидач тис. прим. статистична звггшсть 546,9
поповнення б1блютечного фонду тис. прим. статистична звйнють
поповнення б1блютечного фонду тис.грн. статистична зв тп с ть
списания б1блютечного фонду тис. прим. статистична зв1тшсть 17,9
списания б!блютечного фонду тис.грн. статистична звншсть 40
ефекти вноси
юльюсть книговидач на одного пращвника (ставку) од. розрахунок 8043
С ередт затрати на обслуговування одного читана грн. розрахунок 212



якосп
Д инамка поповнення б1блютечного фонду в 
плановому nepiofli вщповщно до фактичного 
показника попереднього року

% розрахунок

динам iKa збшыиення книговидач у плановому 
перюд! у пор1внянш з попередшм перюдом

% розрахунок

2 1014030 Завдання 2 Каштальний ремонт noKpieni КЗ «Лисичанська ЦБС»
Затрат
Обсяг витратна забезпечення каштального ремонту 
буД1ВТП

Тис.грн. Ршення мкькоУ ради вщ 04.04.18 
№44/647

253,0

продукту
Кшыасть об’екДв, яю плануеться вщремонтувати Од. Дефектний акт 1
ефективносп
Середня вартшть ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 253,0
якосп
Питома вага кшькосп об’екпв, на яких плануеться 
проведения каштального ремонту

% розрахунок 100

3 1014030 Завдання 3 Виготовлення проектноУ документацй' на каштальний ремонт системи опалення КЗ «Лисичанська ЦБС»
Затрат
Обсяг витрат на виготовлення проектно- 
кошторисноУ документащУ

Тис.грн. Рш ення мюькоУ ради вщ 04.04.18 
№44/647

30,0

продукту
Кшыасть об’екпв, на яю плануеться виготовлення 
проектно-кошторисноУ документащУ

Од. Заходи програми 1

ефективност! ,
Середня вар'псть виготовлення проектно- 
кошторисноУ документацй на один об’ект

Тис.грн. розрахунок 30,0

якосп
Питома вага кшькосп об’екпв, на яких плануеться 
проведения виготовлення проектно-кошторисноУ 
документацп до об’ект1в, що потребують ремонту 
капитального ремонту

% розрахунок 100

. . . . . . .  211. Джерела фшансування твестицшних проектт у розрш пщпрограм

Код Найменування
КПКВК KacoBi видатки станом на 01 План видатк1в зв1тного перюду

Прогноз видатюв до к1нця Пояснения,
джерел с1чня званого перюду реал1зацп швестицшного 

проекту3
що

надходжень характери-



загальний
фонд

|

спещаль- : 
ний фонд разом загальний:

фонд
спещаль- 
ний фонд ! разом загальний

фонд
спещаль- . 
ний фонд разом

зують
джерела
фшансу-

вання

1 2
------------- ,

3 4 5 6 7 8 9 ...... 10.....] 11 12 13

Шдпрограма 1 - - - - - -
]

- - -
11нвестицшний - _ - - |; - - - - - -
I проект 1 | | _______ ................ .......... |
1Надходж ення i3 _ _ _ _ _ _ _ _ - _
1бюдж ет у | ........| 1

Im u i дж ерела _ ||
11ф т ансування (за X - - X - - X - - “
1видами) I ... .................1 ......................... :
Усього - • 1

. - - - - 1 - |

(1) Код функиюнальноУ класифжацп видатюв та кредитування бюджету вказусться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на пщпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у мюцевому бюджет! видапав / надання кредит]'в на реашзацйо швестищйних npoeicriB (програм).
(3) Прогноз видатюв до кшця реагпзацп пшестицшного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник вщцшу культури 

Погоджено:
Начальник фшансового управлшня

Л.В.Ткаченко

О.В.Сапегина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерства фшанЫв Укра'ши 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вщдшу культури Лисичансько)' мюько) ради
(найменування головного розпорядника к о и тв  мюцевого бюджету)
наказ / 3  tty. Z f  № _________

Фшансового управлшня Лисичансько! мюько) ради 
(найменування м1сцевого фшансового органу)

/ 3  & /• / 3  №

ПАСПОРТ
бюджетно)' программ м1сцевого бюджету на 2018 pin

1. 100000 
( КПКВ МБ)

2 . 1010000 
(КПКВ МБ)

Вшил культури Лисичансько! MicbKoi' ради 
(найменування головного розпорядника)

Вшил культури Лисичансько)' мюько) ради 
(найменування в1дпов1дального виконавця)

3. 1014060 0828 Забезпечення Д1Яльност1 палац1в i будинюв культури, клуб1в, центгпв дозвшля та iHinnx клубних заклад1в
( КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетно! программ)

4. Обсяг бюджетник призначень / бюджетних асигнувань 8712,55 тис. гривень
у тому числи
загального фонду__7988,98__тис. гривень та
специального фонду__723,57__тис. гривень



5. Пщстава для виконання бюджетно! программ:
Конститущя Украши, Бюджетний кодекс Украши, Закон Украши «Про державний бюджет Украши на 2018piK», Закон Украши вщ 
14.12.2010р.
№ 2778-У1«Про культуру», Наказ УПшстерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати пращвниюв 
культури на основ! Сдино! тарифно!' сНки», Постанова КМУ вщ 09.12.2015р. №1026 «Питания виплати пращвникам державних i 
комунальних клубних закладiв, парк1в культури та в1дпочинку, центр1в (будинк1в) народно! творчост1, pemrpiB культури та дозв1лля, 
1нших культурно-освНшх центр!в доплати за вислугу роюв, допомоги для оздоровления та матер!ально! допомоги для вир!шення 
соц!ально-побутових питань», Наказ МЫстерства ф!нанс!в Украши вщ 26.08.2014р. № 836 «Про деяю питания запровадження 
програмно-ц!льового методу складання та виконання м!сцевих бюджет!в, рш ення Лисичансько! MicbKoi ради « Про м!ський бюджет на 
2018 рпо> вщ 28.12.2017р. № 41/579
6. Мета бюджетно! программ
Надання послуг з оргашзацн культурного дозв!лля населения
7. Подпрограмм, спрямован! на досягнення мети, визначено! паспортом бюджетно! программ

№ з/п кп квк КФКВК Назва пщпрограми
- - - -

8. Обсяги фшансування бюджетно! программ в po3pi3i завдамь
№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетно! 

программ
Загальний

фонд
Спещальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7
1. 1014060 0828 Завдання1. Забезпечення оргашзацп 

культурного дозвшля населения i змщнення 
культурних традицш *

7963,493 59,400 8022,893

1014060 0828 Завдання2. Погашения кредиторськоУ 
заборгованосн

1,657 - 1,657

2 1014060 0828 Завдання 3. Придбання звукопосилюючо! 
апаратурн в КЗ «ПК iM.. В.Н.Сосюри

23,830 174,170 198,000

3 1014060 0828 Завдання 4. Кап1тальний ремонт noKpieai КЗ 
«Лисичанський м1ський ПК»

240,000 240,000

4 1014060 0828 Завдання 5. Каштальний ремонт КЗ 
«Лисичанський ПК «Д1амант» (ремонт пщлоги в 
хореограф1чних залах)

200,000 200,000

5 1014060 0828 Завдання 6. Виготовлення проектно- 
кошторисноУ документацп на кап1тальний ремонт 
системи опалювання КЗ «Лисичанський мюький 
ПК»

50,000 50,000

Усього: 7988,98 723,57 8712,55



9.Перел1к державних/регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми

Назва репонально! цшьово!' програми та 
пщпрограми

к п квк Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Цержавна/Регюнальна цшьова програма - - - -

Усього: - - - -

10. Результативш показники бюджетно!' програми

№ з/п КПКВК Назва показниюв Одинця
BHMipy

Джерело шформаца Значения
показниюв

1 2 3 4 5 6
1. 1014060 Завдання Забезпечення оргашзацп культурного дозвьтля населения i змщнення культурних традиций

затрат
юлькють установ од. Зведення imaniB по мережд,штатах i 

контингентах, що фшансуються з мюцевих 
бюджепв

3

у тому числ1 папашв культури од. Зведення плат в по мережмт атах i 
контингентах, що фшансуються з мюцевих 

бюджет! в

3

середня юлькють ставок -всього од. штатш розписи 95
середня кшыасть ставок кер1вних прашвниюв од штатni розписи 8
середня млькють ставок cneuianicTiB од штатш розписи 23
середня мльюсть ставок робйнимв од штатш розписи 64
видатки загального фонду на забезпечення 
д1яльносп палаш в культури

т.грн. ко ш тор и с 7695,15

продукту

млыйсть вщвщувач1в (безкоштовно) oci6 об;пк клубноУ роботи 95000
кшыасть клубних угруповань од. об.нк клубноТ роботи 63
плановий обсягдоход1в т. грн кошторис 59,4
ефективногп



кшыасть вщвщувач1в на одного пращвника (ставку) oci6 розрахунок 1000
середш витрати загального фонду на одного вщвщувача грн. розрахунок 81
якосп
динамка збшьшення в1двщувач1в у плановому перюд) у 
вшповщно до фактичного показника попер нього року

% розрахунок

2 1 0 1 4 0 6 0 Завдання П ридбання звукопосилюю чо! апаратури в КЗ «П К im.. В.Н.Сосюри
затрат

Видатки на придбання та оновлення основних фонд1в 
протягом планового перюду

Тис.грн. Рш ення MicbKoi ради вщ 04.04.18 
№44/647

198,0

продукту

Кшыасть проведения мшьких заход1в у плановому nepioai Од. Заходи програми 12
ефективносп
Середш витрати на придбання звукопосилюючоУ 
апаратури на проведения одного заходу

Тис.грн. розрахунок 16,5

ЯКОСТ1
динамка збшьшення кшькосп заход1в у плановому 
перкш у вщповгдно до фактичного показника поперед 
нього року

% розрахунок

3 1 0 1 4 0 6 0 Завдання К аш тальний ремонт покр1вл1 КЗ «Л исичанський м к ь к и й  ПК»
затрат

Обсяг витрат на забезпечення каштального ремонту 
покр1вл1

Тис.грн. Р1шення мюькоУ ради в1д 04.04.18 
№44/647

240,0

продукту

Кшьюсть об’еклв, яю плануеться вщремонтувати Од. Заходи програми 1
ефективносп

Середня вартють ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 240,0
якост1

Питома вага кглькосп об’екпв, на яких плануеться 
проведения каштального ремонту до об’екпв, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

4 1 0 1 4 0 6 0 Завдання К аш тальний ремонт КЗ «Л исичанський ПК «Д1амант» (ремонт пщлоги в хореограф1чннх залах)
затрат

Обсяг витрат на забезпечення каштального ремонту 
покр1вл1

Тис.грн. Ршення MicbKoi'ради в1д 04.04.18 
№44/647

200,0

продукту

Кшьюсть об’екпв, яю плануеться вщремонтувати Од. Заходи програми 1
еф ективносп

Середня варпсть ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 200,0
я KOCTi



Питома вага кшькосп об’ект1в, на яких плануеться 
проведения каштального ремонту до об’ект1в, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

5 1 0 1 4 0 6 0 Завдання Виготовлення проектно-кошторисноГ документацн на капггальний ремонт системи опалювання КЗ 
«Лисичанський мкгький ПК»
Затрат
Обсяг витрат на виготовлення проектно- 
кошторисноУ документащУ

Тис.грн. Рш ення мшькоУ ради вщ 04.04.18 
№44/647

50,0

продукту
Кшьюсть об’ект1в, на я и  плануеться виготовлення 
проектно-кошторисноУ документащУ

Од. Заходи програми 1

ефективносН
Середня варткть виготовлення проектно- 
кошторисноУ документащУ на один об’ект

Тис.грн. розрахунок 50,0

HKOCTi
Питома вага кглькост1 об’ект1в, на яких плануеться 
проведения виготовлення проектно-кошторисноУ 
документацн до об’ект1в, що потребують ремонту 
кап бального ремонту

% розрахунок 100

11. Джерела фшансування швестицшних проектов у po3pi3i шдпрограм 2

Код

Найменування
джерел

надходжень
к п к в к

KacoBi видатки станом на 01 
с1чня званого перюду План видатюв званого перюду

..... . .. . 1

Прогноз видатюв до кшця 
реал1зацй швестицшного 

проекту3

Пояснения,
що

характери
з у ю т

джерела
фшансу

вання

загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд

1

разом загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пщпрограма 1 - - - ” - - "
! - ...............

1нвестицшний 
проект 1

- - - - - - - - - - -

Надходжения i3 
бюджету

- - - - - - - - -
•

-



Inuii дж ерела  
фш ансувания (за 
видами)

X -

! I

X

I
1

- -

~ — ..............

X

.......................1

- - -

_____1 Усього - - - - - *
- - 1 + - -

(1) Код функцюнально!' кяасифкацн видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшясться на пщпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться -ильки для затверджених у \псцевому бюджет! видатюв / надання кредит!в на peaJii3aniio швестицшних проекта (програм).
(3) Прогноз видатюв до юнця реатзацп швестицшного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник [лддшу культури Л. В. Ткаченко

Погоджено:
Начальник фшансового управл1ння О



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшктерства фшанав Укршни 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вщдшу культури Лисичансько'1 мюько!' ради
(найменування головного розпорядника к о п т в  м1сцевого бюджету)
наказ / б . s Y  № ___________

Фшансового управлшня Лисичансько'1 мюько! ради 
(найменування м1сцевого фшансового органу)

/Э /У ./Ъ  № 3//c> /-/'Q

ПАСПОРТ
бюджетно! программ мкцевого бюджету на 2018 рж

1. 1000000 
( КПКВ МБ)

2. 1010000 
(КПКВ МБ)

Вщдш культури Лисичансько! мюько)' ради 
(найменування головного розпорядника)

Вщдш культури ЛисичанськоУ мюько) ради
(найменування вщповщального виконавця)

3. 1014070 0823 Фшансова пщтримка кшематографн
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетно)'программ)

4. Обсяг бюджетник призначень/бюджетних асигнувань 203,600 тис. гривень
у тому числи
загального фонду__148,600_ тис. гривень та
специального фонду 55,000______ тис. гривень



5. Пщстава для виконаннн бюджетноУ програми:
Конституция УкраУни, Бюджетный кодекс Украши, Закон Украши «Про державний бюджет Украши на 2018piK», Закон Украши 
вщ 14.12.2010 № 2778-У1«Про культуру», Наказ Мпнстерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування 
умов оплати пращвниюв культури на основ! Сдино! тарифно!' с1тки», Наказ МЫстерства ф1нанс1в УкраГни вщ 26.08.2014 № 836 
«Про деяю питания запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання м1сцевих бюджеДв, р1шення 
Лисичансько! м1сько! ради « Про м1ський бюджет на 2018р.» вщ 28.12.2018р. № 41/579

6. Мета бюджетно!' програми
Розвиток нацюнально! кшематографй' як складово! частини украшсько! культури; збереження та вщновлення нацюнально! 
кшематограф1чно! спадщини.
7. Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначеноУ паспортом бюджетноУ програми

№ з/п кп квк КФКВК Назва пщпрограми
- - - -

8. Обсяги фшансування бюджетноУ програми в розр1з1 завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетно! 
програми

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 1014070 0823 Завдання1. Забезпечення присутносп 

украТнського фйьму на нащональному 
екранному простор!; забезпечення формування 
репертуару фшьм|'в, затребуваних укра'шським 
СуСП1ЛЬСТВОМ.

148,600 148,600

2 1014070 0823 Завдання 2 Придбання вузла облжу тепловоУ 
енергп у комплект! для ЛКП «Кшотеатр 
«Дружба»

55,000 55,000

• Усього: 148,600 55,000 203,600

9.Перел1к держазних/репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетноУ програми

Назва репонально! цшьово! програми та 
пщпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Державна/репональна цщьова програма
Усього:



10. Результативш показ пики бюджетно! программ

№ з/п кп квк Назва показшиав Одинця
вим1ру

Джерело шформаци Значения
показниюв

1 2 3 4 5 6
12 1014070 Завдання!. Забезпечення присутносп украУнського фильму на нацюнальному екранному npocropi; забезпечення 

формування репертуару фйльм1в, затребуваних украУнським сусшльством.
затрат
кшыисть установ од. Зведення плашв по мережд,штатах i 

контингентах, що фшансуються з мюцевих 
бюджепв (ЛКТП «Юнотеатр «Дружба»)

1

продукту
плановий обсяг фшансовоУ тдтримки за рахунок контв 
\псцевих бюджет!в

грн. кошторис 148,600

кшьюсть глядач1в за решизованими квитками oci6 розрахунок 27 000
ефективноеп
середня кшьюсть глядач!в на одному сеанЫ oci6 розрахунок 20
якостз
середня завантажешсть залу % розрахунок 12,8

2 1014070 Завдання 2 Придбання вузла облжу тепловоУ енергп у комплект! для ЛКП «Кшотеатр «Дружба»
затрат
Видатки на придбання Тис.грн. Рш ення мюькоУ ради вщ 04.04.18 

№44/647
55,0

продукту
Кшьюсть вузл1в облшу , Од. Заходи програми 1
ефективносп
середня варт1сть одного вузла об.шку Тис. грн.. розрахунок 55,0
якосп
Питома вага кы ькосп об’екпв, на яких плануеться
Встановлення вузл1в облжу тепловоУ
енерпУ до об’ект1в, що потребують встановлення

% розрахунок 100

11. Джерела фшансування швестицшних проекНв у po3pi3i шдпрограм2

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Kacoei видатки станом на 01 
с1чня звНного перюду План вида™ в звНного пер1оду

Прогноз видатюв до кшця 
реал1зацп швестицшного 

проекту3

Пояснения,
що

характери-
1

загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спешаль- 
ний фонд

|

разом

зують
джерела
фшансу

вання



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
......... ‘ :

Пщпрограма 1 |
1

1 1нвестицшний 
проект 1

Надходж ения i3 
бюдж ету

Ihuu дж ерела  
фтансування (за 
видами)

X X

1

X

1 Усього
1

(1) Код функшональноГ класифшацн вида™ в та кредитування бюджету вказусться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на пцшрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться тальки для затверджених у хпсцевому бюджет! видатюв / надання кредипв на реал1защю швестицшних проекпв (програм).
(3) Прогноз видатюв до юнця реалгзацГ! швестицшного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник вщщлу культури J  Л.В.Ткаченко

Погоджено:
Начальник фшансового управлшня О.В.Сапегина


