
Вщдш культури 
Лисичансько! мкько! ради

Фшансове управлшня 
ЛисичанськоУ мкько! ради

Н А К А З

/ Г »  № •  р . № $  - £ ' / t ' /

м. Л и сичанськ

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

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу УкраТни, Правилами складання 
паспорНв бюджетних програм мюцевих бюджеНв та з в т в  про !х виконання, 
затвердженими наказом Мшютерства фш анав Украши вщ 26 серпня 2014 року № 836 (з1 
зм1нами), зареестрованим у Мшютерств1 юстицн Украши 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до р1шення мюько1 ради вщ 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про 
мюький бюджет на 2018 рш",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зм1ни до спшьного наказу вщ 22.01.2018р. № 01-сп/02/01-10 (з1 змшами) 
виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 р к  по в1дд1лу культури Лисичансько1 
MicbKoi ради за КПКВМБ 1014060 «Забезпечення д1яльност1 палац1в i будинк1в культури, 
клуб1в, центр1в дозв1лля та 1нших клубних заклад1в», КПКВМБ 1011100 «Надання 
спец1ально-1 осв1ти школами естетичного виховання (музичними, художшми, 
хореограф1чними, театральними, хоровими, мистецькими)», КПКВМБ 1014030 
«Забезпечення д1яльност1 б1бл1отек».

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

Начальник Начальник

Л.В.Ткаченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерствафшансяв Укра'ши 
26 сергшя 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Вщдшу культури ЛиичанськоТ MicbKoi ради
(найменування головного розпорядника к о а т в  мюцевого бюджету)
наказ - С *<-________

Фшансового управлшня Лисичансько'1 м1сько'Т ради 
(найменування мюцевого фшансового органу)

/ У 7 О /

ПАСПОРТ
бюджетно! програми м!сцевого бюджету на 2018 рж

1. 1000000 
(КПКВ МБ)

Вщдш культури Лисичансько'1 м1ськоТ ради 
(найменування головного розпорядника)

2 . 1010000 
(КПКВ МБ)

Вщдш культури Лисичансько'1 м1сько!' ради 
(найменування вщповщального виконавця)

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

(найменування бюджетно!' програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16747,582тис. гривень
у тому числи
загального фонду__15181,370_ тис. гривень та
спещального фонду _1566,212_ тис. гривень

5. Пщстава для виконання бюджетно!' програми:
Конституция Укра'ши, Бюджетний кодекс УкраТни, Закон УкраТни «Про державний бюджет УкраТни на 2018р1к», Закон УкраТни вщ 
14.12.2010р. № 2778-У1«Про культуру», Наказ М1шстерства освИи i науки вщ 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати пращ 
та затвердження схем тарифних розряд1в пращвниюв навчальних заклад!в, установ освгги та наукових установ», Закон Укра'ши «Про 
освггу вщ 05.09.2007p.№215-VIII 3i змшами та доповненнями, Постанови КМУ вщ 23.03.2011р. № 373 «Про встановлення надбавки у 
po3Mipi 20вщсотюв посадового окладу педагопчним пращвникам», Наказ MinicTepcTBa фшаншв УкраТни вщ 26.08.2014р. № 836 «Про



ДСЯК1 питания запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання м1сцевих бюджеПв, рппення ЛисичанськоТ MicbKoi 
ради « Про мюький бюджет на 2018рж» вщ 28.12.2018р. № 41/579
6. Мета бюджетноУ программ
Задоволення потреб д1тей в наданш спец1альноТ осв1ти школами естетичного виховання (музичними, художшми, хореограф1чними, 
театральними, хоровими, мистецькими)
7. Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначено'У паспортом бюджетноУ програми

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

8. Обсяги ф1нансування бюджетноУ програми в розр1з1 завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетноУ 
програми

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

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

надання спешальноТ освйи в школах 
естетичного виховання.

15181,370 696,306 15877,676

2 1011100 0960 Завдання 2 Поповнення б1блютечних фонд1в 
для б1блютек шкш естетичного виховання

0,77 0,77

3 1011100 0960 Завдання 3 Придбання музичних 1нструменЛв 
для шкал початкового естетичного виховання 
м1ст Лисичанська, Новодружеська, Прившля

212,000 212,000

4 1011100 0960 Завдання 4 Кап1тальний ремонт КЗ 
«Новодружеська ДМШ»

594,136 594,136

5 1011100 0960 Завдання 5 Придбання комп’ютеноУ технки для 
оновлення техн1чно1 бази шкш естететичного 
виховання

10,000 10,000

6 1011100 0960 Завдання Каштальний ремонт внутр1шньо1 та 
зовн1шньо\‘ системи водопостачання по КЗ 
«Лисичанська дитяча школа мистецтв №1» за 
адресою вул. Укра'шська,28, м. Лисичанськ

53,000 53,000

Усього: 15181,370 1566,212 16747,582

9.Перелж державних/рег1ональних програм, що виконуються у склад1 бюджетноУ програми
Назва регюнальноУ цшьово'У програми та 

пщпрограми
КПКВК Загальний

фонд
Спещальний

фонд
Разом

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

10. Результативш показники бюджетноУ програми



№ з/п КПКВК Назва показншав Одинця
BHMipy

Джерело шформацп Значения
показншав

1 2 3 Л 5 6

1. 1 0 1 1 1 0 0 Завдання!. Надання pieHiix можливостей в ефер| надання спешально'! ocBim в школах естетичного виховання
затрат
кшькють установ у тому числи од. Зведення плашв по мереж!,штатах i 

контингентах, що фшансуються з 
мюцевих бюджепв

4

дитячих музичних шкш од. 1
дитячих шкш мистецтв од. 3
середня китькють ставок - всього од. штатн1 розписи 191,8
у т.ч. педагопчних пращвниюв од. штатн! розписи 150,3
1нших пращвниюв штатш розписи 41,5

кшькють клаав од. Зведення плаш'в по мереж!,штатах i 
контингентах, що фшансуються з 

мюцевих бюджелв

35

Видатки на отримання освни-всього тис.грн. кошторис 15877,676

у тому чиап  за рахунок загального фонду тис.грн. кошторис 15181,370
за рахунок спешального фонду тис.грн. кошторис 696,306

продукту
середньор1чна кшькють д1тей, як\ отримують освпу 
в школах естетичного виховання

од. зпдно наказ1в 1364

кшькють учшв звшьнених вщ плати за навчання од. зпдно наказ1в 169

ефективност!
кшькють педагопчних ставок на клас од. розрахунок 4,04
кшькють учшв на одну педагопчну ставку од. розрахунок 9
витрати на одного учня, який отримуе освпу за 
рахунок загального фонду

т. грн розрахунок 11,1

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

т. грн розрахунок 0,510

якосп
ВЩСОТОК УЧН1В, ЯЮ отримують В1ДПОВ1ДНИЙ документ 
про освпу у школах у плановому перюд1 вщповщно 
до фактичного показника попереднього перюду

% зпдно звггу

Вшсоток обсягу плати за навчання у школах в 
загальному обсяз1 видатк!в на отримання освни

% розрахунок 10

2 1 0 1 1 1 0 0 Завдання 2. Поповнення б|бл!отечних фонд1в для б!бл!Отек шкш естетичного виховання
затрат
Видатки на поповнення б1блютечних фонд[в 
(благод!Йн1 дарунки)

т. грн довщка 0,77



продукту т. грн
Б1блютечний фонд т. грн Журнал-головна 13,965
Поповнення б1блютечного фонду т. грн Акт про прийняття в дар 0,014
Поповнення б1блютечного фонду т. грн Акт про прийняття в дар 0,77
ефективносп
серели! витрати на один прим!рник грн. розрахунок 55

якосп
Динамка поповнення б!блютечного фонду 
в плановому nepiofli до фактичного показника 
минулого перюду.

% розрахунок

3 1 0 1 1 1 0 0 Завдання 3 Придбання музичних шструмент!в для шкгп початкового естетичного виховання MicT Лисичанська, 
Новодружеська, Привкпля
затрат
Видатки на оновлення основних фонд1в протягом 
планового перюду

тис.грн. Рппення мюькоТ ради вщ 04.04.18 
№44/647

212,0

продукту
Середня кшькють учшв, яю отримують осв1ту у 
школах естетичного виховання, всього

Од. Зпдно наказ!в 1364

ефективност!
середш витрати на оновлення основних фовдив на 
одного учня,який отримуе освггу у школах 
естетичного виховання

Грн. розрахунок 155,4

якосп
Динамка оновлення основних фондш 
в плановому nepiofli у пор1вняш з минулим роком.

% розрахунок

4 1 0 1 1 1 0 0 Завдання 4 Каштальний ремонт КЗ «Новодружеська ДМШ» за адресою: вул. Мира, 39, м. Новодружеськ
затрат
Обсяг витрат на забезпечення каштального ремонту 
буд!вл!

тис.грн. Ршення MicbKOi ради вщ 04.04.18 
№44/647

594,136

продукту
К1льк!сть об’екпв, як! плануеться вщремонтувати Од. Дефектний акт 1

ефективност!
Середня варт!сть ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 594,136

ЯКОСТ1
Питома вага кшькост! об’ект!в, на яких плануеться 
проведения каштального ремонту до об’екпв, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

5 1 0 1 1 1 0 0 Завдання 5 Придбання комп’ютено! техн!ки для оновлення техшчноУ бази шкш естететичного виховання
затрат
Видатки на придбання комп’ютерноТ технки Тис.грн. кошторис 10
продукту



Техшчна база шкгл естетичного виховання Од. I нвентаризаги й ний опис 43
Техшчна база шкш естетичного виховання Тис. грн. Журнал-головна 113,9
Поповнення комп’ютерно1 технши Од. Розрахунок 1
Поповнення комп’ютерно1 техшки Тис. грн. розхрахунок 10
ефективност!
Середш витрати на придбання одшеТ одинищ 
техн1ки

Тис.грн. розрахунок 10

якосп
Динамжа оновлення комп’ютерноТ технпси у 
плановому nepiofli до фактичного показника 
минулого року

%

6 1 0 1 0 0 0 0 Завдання. Каштальний ремонт внутр1шньоТ та зовшшньоТ системи водопостачання по КЗ «Лисичанська дитяча 
школа мистецтв №1» за адресою вул. УкраТнська,28, м. Лисичанськ
затрат
Обсяг витрат на забезпечення капггального ремонту 
системи водопостачання

тис.грн. Довщка 53,0

продукту
Китыйсть об’скт1в, яИ плануеться вйаремонтувати Од. Дефектний акт 1
ефективност!
Середня варт1сть ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 53,0
ЯКОСТ1
Питома вага кшькосп об’ект!в, на яких плануеться 
проведения каштального ремонту до об’екпв, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

11. Джерела фшансування швестицшних проектлв у po3pi3i шдпрограм2

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Kacoei видатки станом на 01 
с1чня званого перюду План видатюв звггного перюду

Прогноз видатюв до кшця 
реал1заци 1нвести1ийного 

проекту3

Пояснения,
що

характери
зу ю т

джерела
фшансу

вання

загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом

I

загальний
фонд

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

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
.................. I

спещаль- 
ний фонд разом

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

Шдпрограма 1 - - -
:_ ....... : .......] - -

S_ - -
:

1нвестищйний 
проект 1

- - - - - - - - - -
•

<



Надходження is 
бюджету

- - - - - - - - - -

Imui джерела 
фшансування (за 
видами)

-
X - - X - - X - - -

Усього - - - - - - - " - ...... ......... -

(1) Код функцюнальноТ класифжацп видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на пцщрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у кпсцевому бюджет! видатмв / надання кредапв на реагнзащю швестицШних проекта! (програм).

(3) Прогноз видатюв до кшця реа/пзац1'Г iнвестиuiИного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник вщдшу культури Л.В.Ткаченко

Погоджено:
Начальник фшансового управл!ння О.В.Сапегина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫстерства фшашлв Украши 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вщдшу культури Лисичансько! MicbKoi' ради
(найменування головного розпорядника коun iв мюцевого бюджету)
наказ Г <?, Г № / О  ~c ji—___________

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

ГГ. Г / .  Г ?  № У руЯ г-'/О

ПАСПОРТ
бюджетно)' програми м1сцевого бюджету на 2018 рис

1. 1000000 Вщдш культури Лисичансько! мюько! ради
( КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 
(КПКВ МБ)

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

3. 1014030 0824
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1)

Забезпечення д1яльност1 б1блютек
(найменування бюджетно! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 66720,001тис. гривень
у тому числи
загального фонду 6245,2 4 0 _  тис. гривень та
спещального фонду 474,761___тис. гривень

5. Пщстава для виконання бюджетно! програми:
Конститущя Украши, Бюджетний кодекс Украши, Закон Украши «Про державний бюджет Украши на 2018рпс », Закон Украши вщ 
14.12.2010 р.
№ 2778-У1«Про культуру», Наказ Мшютерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати пращвниюв 
культури на основ! СдиноУ тарифно! сггки», Закон Украши «Про б1бл1отеки i б1блютечну справу» вщ 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 б1блютек», постанова КМУ вщ 30.09.2009р. №1073 «Про пщвищення заробггно! плати пращвникам б1бл1отек»,



Наказ Мшютерства ф шанса в УкраУни вщ 26.08.2014р. № 836 «Про деяю питания запровадження програмно-цшьового методу складання 
та виконання м1сцевих бюджеПв, р1шення ЛисичанськоУ м1ськоУ ради « Про мюький бюджет на 2018 piK» вщ 28.12.2017р. № 41/579 .
6. Мета бюджетно! програми

Забезпечення прав громадян на б1блютечне обслуговування, загальну доступшсть до шформащУ та культурних цшностей, що 
збираються, збер1гаються, надаються в тимчасове користування б1блютеками.
7. Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначеноУ паспортом бюджетноУ програми

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

8. Обсяги фшансування бюджетноУ програми в розр1з! завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетноУ 
програми

Загальний
фонд

Спец1альний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1. 1014030 0824 Заедания 1 Забезпечення доступное™ для 

громадян докуменЛв та шформацп, створення 
умов для повного задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння професшному та 
освЛньому розвитку громадян, 
комплектування та зберЛання б1блютечних 
фонд1в, Ух облж, контроль за виконанням

6245,240 35,418 6280,658

2. 1014030 0824 Заедания 2 Каштальний ремонт КЗ 
«Лисичанська централ1зована б1блютечна 
система» за адресою пр. Перемоги, 94,м. 
Лисичанськ

253,000 253,000

3. 1014030 0824 Завдання 3 Виготовлення проектноТ 
документацп на капНальний ремонт системи 
опалювання КЗ «Лисичанська централ1зована 
б1блютечна система» за адресою: вул. 
Ломоносова,40, м. Привитя

30,000 30,000

4. 1014030 0824 Завдання Поповнення б1блютечних фонд1в для 
б1бл1отек централ1зовано1 б1блютечноТ системи

156,343 156,343

Усього: 6245,240 474,761 6720,001
9.Перелж державних/регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетноУ програми

Назва репональноУ цшьовоУ 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 кп квк Назва показншав Одинця
BHMipy

Джерело шформацп Значения
показниьав

1 2 3 4 5 6
1. 1014030 Завдання1 Забезпечення доступности для гром адян  д о к у м е н т е  та ш форм ацп, створення ум ов для повного 

задоволення д уховн и х  потреб гром адян, сприяння проф есш ном у та  освггньому розвитку громадян, 
ком плектування та  зберш ання б^блю течних фовццв, Yx о б л к , контроль за виконанням
затрат
кшькють установ од. Зведення плашв по мерою,штатах i 

контингентах, що фшансуються з 
м1сцевих бюджепв

2

середня кшькють ставок -всього од. штата! розписи 68
середня кшькють ставок KepiBHHx пращвниюв од. штатш розписи 14
середня кшькють ставок спещалюпв од. штатш розписи 37,5
середня кшьюсть ставок робггншав од. штатш розписи 16,5
продукту
кшьюсть користува'пв (читач1в) тис.оЫб статистична звггнють 29,5
б1блютечний фонд тис.прим. статистична звггнють 356,1
кшькють книговидач тис. прим. статистична звггшсть 546,9
поповнення б1блютечного фонду тис. прим. Довщка (за рахунок платних послуг) 0,028
поповнення б1блютечного фонду тис.грн. Довщка (за рахунок платних послуг) 4,018
списания б1блштечного фонду тис. прим. статистична зв тп с ть 17,9
списания б1блютечного фонду тис.грн. статистична звггнють 40
ефективност1
кшьюсть книговидач на одного пращвника (ставку) од. розрахунок 8043
Середш затрати на обслуговування одного читана грн. розрахунок 213
якосп
Д инамка поповнення б1блютечного фонду в 
плановому перюд1 вщповщно до фактичного 
показника попереднього року

% розрахунок

динам ка збшьшення книговидач у плановому 
nepioai у пор1внянш з попередшм перюдом

% розрахунок

2 1014030 Завдання 2 Капггальний ремонт КЗ «Л исичанська централ1зована б1блютечна система» за адресою пр. Перемоги,94, м.



Лисичанськ
Затрат
Обсяг витратна забезпечення капитального ремонту 
буд1вл1

Тис.грн.$ Р1шення мюькоУ ради вш 04.04.18 
№44/647

253,0

продукту
Кшькють об’екпв, як\ плануеться вщремонтувати Од. Дефектний акт 1

ефективност!
Середня вартють ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 253,0

ЯКОСТ1
Питома вага кшькосп об’ект1в, на яких плануеться 
проведения капитального ремонту

% розрахунок 100

3 1014030 Завдання 3 Виготовлення проектноУ документацп на каштальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанська 
централ!30вана б1блштечна система» за адресою вул. Ломоносова,40 , м. Прившля
Затрат
Обсяг витрат на виготовлення проектно- 
кошторисноУ документацп

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

30,0

продукту
Кшькють об’екпв, на яка плануеться виготовлення 
проектно-кошторисноУ документащУ

Од. Заходи програми 1

ефектнвносп
Середня вартють виготовлення проектно- 
кошторисноУ документацп на один об’ект

Тис.грн. розрахунок 30,0

якосп
Питома вага кшькосп об’ек^в, на яких плануеться 
проведения виготовлення проектно-кошторисноУ 
документацп до об’ект1в, що потребують ремонту 
каштального ремонту

% розрахунок 100

4 1014030 Завдання Поповнення б1бл1отечних фонд in для б1блттек централ1зованоУ б1блютечноУ системи
Затрат
Видатки на поповнення б1блютечних фощцв Тис.грн. Довщка, заходи програми 156,343

продукту
Б1блютечний фонд Тис.прим. Фшансовий звгг 374

Б1блютечний фонд Тис.грн. Журнал-головна 1576,25
Поповнення б1блютечного фонду Тис. прим. Акт прийняття в дар 1,473
Поповнення б1блютечного фонду Тис. прим. Заходи програми 0,220
Поповнення б1блютечного фонду Тис.грн. Акт прийняття в дар 126,343
Поповнення б1блютечного фонду Тис.грн. Заходи програми 30,000

ефективност!



середш витрати на один прим1рник Грн.. розрахунок 92

я к о сп
Динамка поповнення б1блютечного фонду в 
плановому nepiofli до фактичного показника 
попереднього перiоду

% розрахунок

. . . .  211. Джерела фшансування швестицшних проектш у розрш шдпрограм

Код

Найменування
джерел

надходжень
к п к в к

Kacoei видатки станом на 01 
с1чня звгшого перюду

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

План видатюв звНного перюду
Прогноз видатюв до юнця 
реал1зацн швестицшного 

проекту3

Пояснения,
що

характери-
зують

джерела
фшансу

вання

загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом

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

Шдпрограма 1 - - - - ] - - - - -

Гнвестицшний 
проект 1

- - - - - - - - - -
'

Надходження i3 
бюджету

- - - - - - - - - _ 1

Imui джерела 
фшансування (за 
видами)

-
X - - X - - X

1
...... J

-
-

Усього - - - ...... ’....... - - ...................5 - - |

(1) Код функционально! класифшацн видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подыяегься на пщпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться ильки для затверджених у .чпсцсвому бюджет! видатюв / надання кредитив на реалпашю швестишйних npoeicriB (програм).

(3) Прогноз видатюв до кшця реалйащ! швестицшного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник вщцшу культуры 
Погоджено:
Начальник ф1 маисового управлшня

Л.В.Ткаченко

О.В.Сапегина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ММстерства фшанс1в Украши 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Bi лпшу культури Лисичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника к о н т в  мюцевого бюджету)
наказ -  Cj *—_______

Финансового управлшня Лисичансько! мюько! ради 
(найменування Micnenoro финансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетно! програми мйсцевого бюджету на 2018 piK

1. 100000 
( КПКВ МБ)

Вщдш культури Лисичансько'1 мюько! ради 
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 
(КПКВ МБ)

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

3. 1014060 0828 Забезпечення д1яльност1 палащв i будиньлв культури, клуб1в, цеттнв дозвшля та шших клубних заклад1в
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетно! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9194,347 тис. гривень
у тому числи
загального фонду__7988,98__тис. гривень та
спещального фонду__1205,367__тис. гривень



5. Пщстава для виконання бюджетно! програми:
Конституция Укра'ши, Бюджетний кодекс Укра'ши, Закон Украши «Про державный бюджет Укра'ши на 2018рЬс», Закон Укра'ши вщ 
14.12.2010р.
№ 2778-У1«Про культуру», Наказ МЫстерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати пращвниюв 

культури на основ! Сдино! тарифно!' с!тки», Постанова КМУ вщ 09.12.2015р. №1026 «Питания виплати прац1вникам державных i 
комунальних клубних заклад1в, парк1в культури та вщпочинку, центр1в (будинк1в) народно'! творчостц центр1в культури та дозв1лля, 
шших культурно-освтгшх центр1в доплати за выслугу ромв, допомоги для оздоровления та матер1ально! допомоги для вир1шення 
сощально-побутових питань», Наказ Мшютерства ф ш аиав Укра'ши вщ 26.08.2014р. № 836 «Про деяю питания запровадження 
програмно-ц1льового методу складання та виконання мюцевих бюджет!в, рниения Лисичансько!' м1сько! ради « Про м1ський бюджет на 
2018 рпо> вщ 28.12.2017р. № 41/579
6. Мета бюджетно!' програми
Надання послуг з оргашзацн культурного дозвшля населения
7. Щдпрограми, спрямован! на досягнення мети, визначено!' паспортом бюджетно!' програми

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

8. Обсяги ф1нансування 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. 1014060 0828 Завдання1. Забезпечення оргашзацп 

культурного дозвшля населения i змщнення 
культурних трэд и iji й

7963,493 81,197 8044,69

1014060 0828 Завдання2. Погашения кредиторсько! 
заборгованосН

1,657 - 1,657

2 1014060 0828 Завдання 3. Придбання звукопосилюючоУ 
апаратури в КЗ «ПК iM. В.Н.Сосюри»

23,830 174,170 198,000

3 1014060 0828 Завдання 4. Каштальний ремонт гтокр1вл1' КЗ 
«Лисичанський м1ський ПК» за адресою: вул. 
Красна,30, м. Лисичанськ

240,000 240,000

4 1014060 0828 Завдання 5. Кап1тальний ремонт КЗ 
«Лисичанський ПК «Д1амант» за адресою: 
вул. Первомайська,30 м. Лисичанськ

660,000 660,000

5 1014060 0828 Завдання 6. Виготовлення проектно- 
кошторисноУ документацй на кап1тальний ремонт 
системи опалювання КЗ «Лисичанський м1ський 
ПК» за адресою вул. Красна,30 м. Лисичанськ

50,000 50,000



Усього: 7988,98 1205,367 9194,347

9.Перелж державних/регшнальних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! програми

Назва регюнальноУ цшьовоУ програми та 
пщпрограми

к п к в к Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

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

Усього: - - - -

10. Результативш показники бюджетноТ програми

№ з/п КПКВК Назва показншав Одинця
BHMipy

Джерело шформащУ Значения
показниюв

1 2 3 4 5 6
1 . 1014060 З а е д а н и я  З а б е зп е ч ен н я  о р г а ш за ц п  к у л ь т у р н о го  дозвклля н а сел ен и я  i зм щ н ен н я  к у л ь т у р н и х  т р ади ц ш

за т р а т

кыьшсть установ од. Зведення плашв по мережа,штатах i 
контингентах, що фшансуються з м!сцевих 

бюджет! в

3

у тому числ! палащв культури од. Зведення плашв по мереж!,штатах i 
контингентах, що фшансуються з м!сцевих 

бюджет!в

3

середня кшьюсть ставок -всього од. штата! розписи 95

середня кшьюсть ставок кер!вних пращвниюв од штаты! розписи 8
середня кшьюсть ставок cneuianicTiB од штатш розписи 23

середня кшьюсть ставок робггниюв од штата! розписи 64

видатки загального фонду на забезпечення 
д 1яльност1 палащв культури

т.грн. кошторис 7963,493

п р одук ту

кшьюсть вщвщувач!в (безкоштовно) oci6 облж клубноТ роботи 95000
кшьюсть клубних угруповань од. o6nix клубно! роботи 63
плановий обсяг доходiв т. грн кошторис 59,4



ефективностп
кшыасть вщвщувач1в на одного пращвника (ставку) oci6 розрахунок 1000

середш витрати загального фонду на одного вщвщувача 1рн. розрахунок 83,8

ЯКОСТ1
динамжа збшьшення вщвщувач1в у плановому перида у 
вцщовщно до фактичного показника попер нього року

% розрахунок

2 1 0 1 4 0 6 0 Завдання Придбання зукопосилюючоТ апаратури в КЗ «ПК iM. В.Н.Сосюри
затрат

Видатки на придбання та оновлення основних фощцв 
протягом планового перюду

Тис.грн. Рпиення мюько! ради вщ 04.04.18 
№44/647

198,0

продукту
Кшыасть проведения мюьких заход1в у плановому nepiojii Од. Заходи програми 12

ефективносп
Середш витрати на придбання звукопосилюючоТ 
апаратури на проведения одного заходу

Тис.грн. розрахунок 16,5

якост1
динамша збгпыпення кшысосп заход1в у плановому 
nepiofli у вщповщно до фактичного показника поперед 
нього року

% розрахунок

3 1 0 1 4 0 6 0 Завдання Каштальний ремонт покр!вл1 КЗ «Лисичанський мкький ПК» за адресою вул.. Красна,30 м. Лисичанськ
затрат

Обсяг витрат на забезпечення каштального ремонту 
покр1вл1

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

240,0

продукту

Кшьк1сть об’ект1в, яю плануеться в1дремонтувати Од. Заходи програми 1

ефективност1
Середня варт1сть ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 240,0

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

% розрахунок 100

4 1 0 1 4 0 6 0 Завдання Каштальний ремонт КЗ «Лисичанський ПК «Д!амант» вул. ПервомайськаЗО, м. Лисичанськ
затрат

Обсяг витрат на забезпечення каштального ремонту 
покр!вл1

Тис.грн. Рпиення мюькоУ ради вщ 04.04.18 
№44/647

660,0

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

ефективност!
Середня варт!сть ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 660,0



якосп

Питома вага кшькосп об’екНв, на яких плануеться 
проведения каттального ремонту до об’ектш, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

5 1 0 1 4 0 6 0 Завдання Виготовлення проектноУ документацн' на капггальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанський 
мкький ПК» за адресою вул.. Красна,30 м. Лисичанськ
Затрат
Обсяг витрат на виготовлення проектноУ 
документащУ

Тис.грн. Рпыення мюькоУ ради вщ 04.04.18 
№44/647

50,0

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

Од. Заходи програми 1

ефективносп
Середня вартють виготовлення проектноУ 
документащУ на один об’ект

Тис.грн. розрахунок 50,0

якост1
Питома вага ктьк о сп  об’екпв, на яких плануеться 
проведения виготовлення проектноУ документащУ до 
об’екпв, що потребують ремонту каштального 
ремонту

% розрахунок 100

11. Джерела фшансування швестицшних проекНв у po3pi3i шдпрограм 2

Код;

Найменування
джерел

надходжень
к п к в к

в
KacoBi видатки станом на 01 

с1чня званого пер1оду
............................................................1

План видатк1в звшюго пер1оду
Прогноз видатюв до юнця 
реал1зацп 1нвестиц1йного 

проекту3

Пояснения,
що

характери
зу ю т

джерела
фшансу

вання

загальний
фонд

.спещаль- 
ний фонд

:

разом

............... J

загальний
фонд

.
спещаль- 
ний фонд

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

разом
„загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом

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

Шдпрограма 1 - - - - - - - - - -

1нвестицшний 
проект 1

- -
—

. _________j
■

.........: .......... | - -
.............................................................. 7

- -

Надходження i3 
бюджету

- - !
'

.. 1

.................................................|

■

- - - _ - -



Im ui джерела 
фтансування (за 
видами)

-
X - - X - - X -

-
-

. . . . j Усього - - - - -
1

- - +
-  1 -

(1) Код функцюнальноТ класифшащТ видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на пщпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у м1сцевому бюджет! видатюв / надання кредитов на реашзашю швестицшних проектов (програм).
(3) Прогноз видатюв до Kinця решнзацп 1нвестищйного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник нпдщлу культури 

Погоджено:
Начальник ф1нансового управл!ння

Л.В.Ткаченко

О.В.Сапегина


