
Вщдш культури 
ЛисичанськоУ мкько'У ради

Фшансове унравлшня 
ЛисичанськоУ мкькоТ ради

Н А К А З

« /< ? у> /&  2018р.

м. Л и си чан ськ

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

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу УкраУни, Правилами складання 
паспорте бюджетных програм мюцевих бюджет! в та 3siriв про Ух виконання. 
затвердженими наказом Мшютерства фшанкв УкраУни вщ 26 серпня 2014 року № 836 (31 
змшами), зареестрованим у MmicTepcTBi юстищУ УкраУни 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до рннення м1ськоУ ради вщ 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про 
мюький бюджет на 2018 рис",

НАКАЗУЮ:

1. Внести змши до сшльного наказу вщ 22.01.2018р. № 01-сп/02/01-10 (з1 змшами) 
виклавши паспорти бюджетных програм на 2018 рпс по в1ддщу культури ЛисичанськоУ 
мюькоУ ради за КПКВМБ: 1014030 «Забезпечення д1яльност1 б1блютек», 1014080 «Irani 
заклади та заходи в галуз1 культури i мистецтва» в новш редакщУ.

2. Координацию роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника начальника фшансового управлшня ЛисичанськоУ м1ськоУ ради по бюджету га 
контрольно-рев1зшнш робот1 Малик С.А. та начальника вщдшу культури ЛисичанськоУ 
мюькоУ ради Ткаченко Л.В.



\

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фшан<Лв Укра'ши 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вщдшу культури Лисичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника коптв мюцевого бюджету)
наказ _________

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

/f . / /%  № YSS/& /- /0

ПАСПОРТ
бюджетно! програми мюцевого бюджету на 2018 piK

1. 1000000 
( КПКВ МБ)

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

2 . 1010000 
(КПКВ МБ)

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

3. 1014030 0824 _________ Забезпечення д 1яльносП б1бл1отек__________
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетно!програми)

4. Обсяг бюджетник призначень / бюджетних асигнувань 6642,171тис. гривень
у тому числ1:
загального фонду 6159,240__тис. гривень га
спешального фонду___482,931___ тис. гривень

5. ГПдстава для виконання бюджетно! програми:
Констигушя Укра'ши. Бюджетний кодекс Укра'ши. Закон Укра'ши «Про державний бюджет Укра'ши на 2018piK  », Закон Укра'ши вщ 
14.12.2010 р.
№ 2778-У1«Про кхльтуру», Наказ Мшютерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати прашвниклв 
культури на основ! СдиноУ тарифно! сггки». Закон Укра'ши «Про 51бл1отеки i б1блютечну справу» ви  2“ 01.1995р. № 32/95-ВР 3i змшами 
та доповненнями. постанова КМУ вщ 22.01,2005р. № 84 <11ро шгвердження порядк> ви плати доплати за вислугу роюв пращвникам 
державник i комунальних б1блютек», постанова КМУ в и  50.09.2009р. №1073 «Про rii шишення upooi hoi плати прац1вникам б1бл1отек».



Наказ Мшютерства фшанслв Украши вщ 26.08.2014р. № 836 «Про деяга питания запровадження програмно-цшьового методу складання 
та виконання мюцевих бюджеНв, р1шення Лисичансько! м1сько! ради « Про м1ський бюджет на 2018 pix» вщ 28.12.2017р. № 41/579 .
6. Мета бюджетно! программ

Забезпечення прав громадян на б1бл1отечне обслуговування, загальну доступшсть до 1нформацй та культурних ц1нностей, що 
збираються, збер1гаються, надаються в тимчасове користування б1блютеками.
7. Шдпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначено! паспортом бюджетно! программ

№ з/п кпквк КФКВК Назва шдпрограми
- - - -

8. Обсяги фшансування бюджетно! программ в розр1з1 завдань

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

Загальний
фонд

Спец1альний
фонд

Разом

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

громадян документе та шформацп, створення 
умов для повного задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння профес юному та 
освггньому розвитку громадян, 
комплектування та зберйання б1блютечних 
фощдв, lx облж, контроль за виконанням

6159,24 43,588 6202,828

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

253,000 253,000

3. 1014030 0824 Завдання 3 Виготовлення проектно! 
документацй на каштальний ремонт система 
опалювання КЗ «Лисичанська централ1зована 
б1блютечна система» за адресою: вул. 
Ломоносова,40, м. Прившля

30,000 30,000
V

4. 1014030 0824 Завдання Поповнення б1блютечни\ ф о н д 1В  для 
бголютек централизовано!' б1блютечноУ системи

156,343 156,343

Усього: 6159,24 482,931 6642,171
9.Перел1к державних/регюнальних програм, шо виконуються у склад! бюджетно! программ

Наша репонально! цшьово! програми та 
шдпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спстальний
фонд

Разом

1 2 4 5



Державна/репональна цшьова програма - - - -

Усього: - - - -

10. Результативш показники бюджетно! програми

№  з/п кпквк Н азва показнию в О динця
BHM ipy

Джерело шформацй' Значения
показнию в

1 2 3 4 5 6

1. 1 0 1 4 0 3 0 Завдання1 Забезпечення доступности для громадян документ! в та шформаци, створення умов для повного 
задоволення духовних потреб громадян, сприяння про фес юно му та освпньому розвитку громадян, 
комплектування та зберюання б!блютечних фондiв, Тх обл1к, контроль за виконанням
затрат
кшьйсть установ од. Зведення плашв по мереж!,штатах i 

контингентах, що фшансуються з 
мкцевих бюджете

2

. L
середня кшьюсть ставок -всього од. штатш розписи 68
середня кшьюсть ставок кер1вних пращвниюв од. штатш розписи 14
середня ктькють ставок cneniariicTiB од. штатш розписи 37,5
середня юлькють ставок робкниюв од. штатш розписи 16,5
Видатки на поповнення б1блютечних фонд! в тис. грн. довщка 156,343
продукту
кшькють користувач1в (читач1в) тис.оаб статистична звггшсть 29,5
б|блютечний фонд тис. прим. статистична звггшсть 356,1
кшьюсть книговидач тис. прим. статистична звггшсть 546,9
поповнення б1блютечного фонду тис. прим. Звггшсть установ 1,693
ефективносп V
кшьккть книговидач на одного пращвника (ставку) од. розрахунок 8043
Середня варткть одного прим1рника грн. розрахунок 92
R K O C T i

динамка збшьшення книговидач у плановому 
перюд]' у пор1внянн! з попередшм перюдом

% розрахунок

. . .  2
11. Джерела фшансування швестицшних проекпв у розрш шдпрограм

Код Найменування КПКВК Пояснения,
джерел Kacoei видатки станом на 01 План видатюв звНного перюду Прогноз видатюв до к1нця що

сгчня звГтного пёрюду..........................  реалиЩПнвестйщйного



надходжень

проекту3 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

Пщпрограма 1 - - - - - - - - - -

1нвестицшний _ _ _ _ _ - - - - - -
проект 1 ________! .....
Надходження 13 _ _ _ - - - - - -
бюджету ................ J
Imui джерела _
фтансування (за X 1 X “ “ X - ■ 1 “
видами) ...............

Усього - - - - - - - - ............... -

i
(1) Код функшональноУ класифкацн вида™ в та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на гпдпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться Ильки для затверджених у мюцевому бюджет! видатюв / надання кредитив на реалващю швестицшних проекНв (програм).

(3 ) Прогноз видатюв д о  ю'нця реал1заци 1нвестицшного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник вщдшу культури 
Погоджено:
Начальник фшансового управлшня ( 1) J

Л.В.Ткаченко

О.В.Сапегина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшктерства фшаныв УкраТни 
26 серпня 2014 року N 836

1. 1000000 
( КПКВ МБ)

2. 1010000 
( КПКВ МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вщдшу культури Лисичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника коuniв мюцевого бюджету)
наказ с  уУГ / 0 . S # *

Фшансового управлшня Лисичансько'1 м1ськоТ ради 
(найменування мкцевого ф1нансового органу)
&'<? / /  / 0  f ' F  N /У у / ^ /  - ( 0 ___________

ПАСПОРТ
бюджетно! програми м1сцевого бюджету на 2018 рж

В ш ил культури Лисичансько'1 мюько! ради 
(найменування головного розпорядника)

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

I

i

3. 1014081 
(КПКВ МБ)

Забезпечення д!яльност1 шших заклад1в в галуз1 культури i мистецтва
(найменування бюджетно! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 760,100 тис. гривень
у тому числи
загального фонду__760,100_ тис. гривень та
спещального фонду_________ тис. гривень



5. Пщ става для виконання бюджетно! програми:
Конституция Украши, Бюджетний кодекс, Закон Украши «Про державный бюджет Украши на 2018рпо>, Закон Украши вщ 14.12.2010 № 
2778-У1«Про культуру», Наказ Мшютерства культуры i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати пращвниюв 
культури на основ! Сдино! тарифно!’ сИьси», Наказ Мпйстерства ф1нанс1в Украши вщ 26.08.2014 № 836 «Про деяю питания 
запровадження програмно-ц1льового методу складання та виконання м1сцевих бюджет1в, р1шення Лисичансько! мюько! ради « Про 
вщ №

6. Мета бюджетно! програми
П1дтримка та розвиток шших заклад1в

№ з/п кпквк КФКВК Назва пщпрограми
1 1014081 0829 Забезпечення д1яльност1 шших заклад1в в галуз1 культури i 

мистецтва

8. Обсяги фшансування бюджетно! програми в розрш завдань

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

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 1014080 0829 Завдання1. Забезпечення своечасного та 

яисного складання кошторисно!, звнно!, 
ф1нансово1 документацП', ф!нансування установ 
культури зпдно з затвердженими кошторисами, 
надання як1сних послуг з централ1зованого 
обслуговування.

760,100 760,100

V

Усього: 760,100 760,100



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

Назва регюнально? цщьово? програми та 
шдпрограми

кпквк Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

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

10. Результативш показники бюджетно? програми

№ з/п КПКВК Назва показншав Одинця
вим1ру

Джерело шформацп Значения
показниюв

1 2 3 4 5 6
1014081 Завдання1. Забезпечення своечасного та яккного складання кошторисно1, звггноТ, фшансовси документацп, фшансування 

установ культури згщно з затвердженими кошторисами, надання яюсних послуг з централ1зованого обслуговування.

затрат
кшьк1сть установ (централ1зованих 
бухгалтер1й)

од. Зведення плашв по мережи штатах i 
контингентах, що фшансуються з М1сцевих 

бюджетгв

1

середня к1льк1сть ставок - всього од. штатш розписи 7
продукту
кшьюсть заклад1в, яю обслуговуе 
централ1зована бухгалтер1я

од. Зведення плашв по мережи штатах i 
контингентах, що фшансуються з мюцевих 

бюджетгв

9

ефективност1
Кшькють закладiB на одну ставку од. розрахунок 1,3
якост!
динам1ка збшьшення к1лькост1 заклад1в на 
одну ставку у плановому перюд1 вщповщно 
до фактичного показника попереднього 
перюду

% розрахунок 100



. . . . . .  2 11. Джерела фшансування швестицшних проектш у розрш шдпрограм

Код

Найменування
джерел

надходжень
к п к в к

!

KacoBi видатки станом на 01 
с1чня звНного пер1оду

План видатюв звИного пер1оду
Прогноз видатшв до кшця 
реал1защ1 1нвестиц1йного 

проекту3

Пояснения,
що

характери
зу ю т

джерела
фшансу

вання

загальний
фонд

...................

спещаль- 
ний фонд

разом загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд

]

разом загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом

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

Пщпрограма 1 |

1нвестицшний 
проект 1 |

>

Надходження :з 
бюджету ......... ..... ... ]

|
________

iHiui джерела 
фшансування (за 
видами)

X X | X

Усього V ...... .........

(1) Код функционально! класифшацп видатюв та кредигування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на подпрограмм

(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у мюцевому бюджет! видатив / надання кредите на реалпашю жвестишйних проекпв (програм).

(3 ) Прогноз видатмв до  кшця решнзащ! швестишИного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник вщцшу культури Л.В.Ткаченко

Погоджено:
Начальник фшансового управл1ння О.В.Сапегина


