
Вщдш культури 
ЛисичанськоЁ мкькоЁ ради

Фшансове управлшня 
ЛисичанськоЁ мкькоЁ ради

«$ ? » / / /  2019р. 

м. Л и си чан ськ

Про затвердження паспорНв 
бюджетних програм по вщдшу 
культури ЛисичанськоЁ ьпськоё 
ради на 2019piK .

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу УкраЁни, Правилами складання 
паспорНв бюджетних програм м1сцевих бюджеЛв та зв1т1в про Тх виконання, 
затвердженими наказом М1н1стерства фшанс1в УкраЁни вщ 26 серпня 2014 року № 836 (3i 
зм1нами), зареестрованим у М1шстерств1 ю с т и щ ё  УкраЁни 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до рпнення м 1с ь к о ё  ради вщ 20 грудня 2018 року № 55/482 "Про 
м1ський бюджет на 2019 рис",

НАКАЗУЮ:
1.Затвердите паспорта бюджетних програм на 2019 рпс по вщдшу культури 

ЛисичанськоЁ м1ськоё ради, що додаються :
КПКВМБ 1010160 "Кер1вництво i управлшня у вщповщнш сфер1 у м1стах (м1ст1 
Киев1), селищах, селах, об’еднаних територ1альних громадах»;
КПКВМБ 1011100 «Надання освНи школами естетичного виховання (музичними, 
художшми, хореограф1чними, театральними, хоровими, мистецькими)";
КПКВМБ 1014030 «Забезпечення д1яльност1 бЁблютек»;
КПКВМБ 1014040 "Забезпечення д1яльност1 музеЁв та виставок";
КПКВМБ 1014060 «Забезпечення д1яльност1 палац1в i будинк1в культури, клуб1в»; 
центр1в дозвшля та шших клубних заклад1в»;
КПКВМБ 1014081 «Забезпечення дёяльносП 1нших заклад1в в галуз1 культури i 
мистецтва»;
КПКВМБ 1014082 "1нгш заходи в галуз1 культури i мистецтва";
КПКВМБ 1013133 "1ннп заклади та заходи молод1жноё програми"
2. Координац1ю роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на 

заступника начальника фшансового управлшня ЛисичанськоЁ м1ськоё ради по бюджету та 
контрольно-рев1зшнш робот1 Малик С.А. та начальника вщдшу культури ЛисичанськоЁ 
м1ськоЁ ради Ткаченко Л.В.

Начальник 
вщдшу культури 
ЛисичанськоЁ м к ьк о ё  ради1/жаа via

m L жм.п.

V /I 
*// Л.В.Ткаченко

ггТ ^ V/y

Начальник
вого управлшня 

ькоё мкькоЁ ради

О.В.Сапегина



Наказ / розпорядчий документ
___________________ Вщдш культури Лисичансько! м1ськох ради

(найменування головного розпорядника контв ийсцевого бюджету)

наказ 0 9  С* IQ 9 -
________________ Фшансове управлшня Лисичансько! мюько! ради

(найменування MicneBoro фшансового органу)

ф  0 9 0 ? Ш О  N  # /  J O f  -  t o .

ЗАТВЕРДЖЕНО

1.

2.

3.

4.

Паспорт
бюджетно! програми >псцевого бюджету на _2019_ piK

1000000 Вщдш культури Лисичансько! мюько! ради___________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
1010000 Вщдш культури Лисичансько'1 мюько! ради____________________________

(КТПКВК МБ) (найменування вцшовщального виконавця)
1013133 1040 1нил закпади та заходи молод1жно! програми

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

Обсяг бюджетных призначень / бюджетних асигнувань - _230000_ гривень, у тому числ1 загального фонду - __230000 гривень та спещального фонду -
_  гривень.

Конституц1я УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украши "Про державний бюджет Украшинз 2019 piK", Закон 
Укра'ши вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ МЫютерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. 

Пщстави для виконання бюджетно!' програми: "Про впорядкування умов оплати npani прац1вниюв культури на основ! СдиноТ тарифно'!' сггки", Наказ М1н1стерства
ф1нанс1в УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового методу 
складання та виконання мюцевих бюджелв", р1шення ЛисичанськоТ мюькоТ ради " Про мюький бюджет на 2019 
piK" вщ 20.12.2018р. №55/842

6. Мета бюджетно! програми: Забезпечення реал1заци молод1жно!пол1тики
7. Зав дання бюджетно! програми:______________________________________________________

N з/п Завдання
1 Сторення сприятливих умов для софального становления та розитку молод1

Напрями використання бюджетних ко н тв : 
1грн)________ :________ ___________________

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних к о н т в

Загальний фонд Спещальний фонд
у тому числ1 бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
Сторення сприятливих умов для соц1ального становления та розитку молод1

230000 230000
Усього 230000 0 230000

Перел1к м1сцевих / репоиальних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! програми:



Найменування 
мюцево! / регюнально! 

программ
Загальний фонд Спещальний фонд Усього•

1 2 3 4
"Про затвердження MicbKoi' 
программ розвитку 
молсццжного центру "Дружба" 
на 2019 pile" зпдно ршення 
Лисичасько! M icbK oi ради вщ 
29.11.2018р. № 54/831

230000 230000

Усього 230000 230000
10. Результативт показники бюджетно!' программ:

N з/п Показник Одиниця вим1ру Джерело шформащ'1 Загальний фонд Спещальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кйпыасть штатниходиниць од. програма 2 2
ктькгсть проведения заход1в од. програма 7 7
ктьюсть вщвщувачив од. 2500 2500

2 продукту
обсяг видатюв на забезпечення 
програми тис.грн. кошторис 230 230

3 ефективност1
Середж витрати на один 
культурно-осв1тн1й захщ грн. розрахунок 32857 32857
Середн! витрати на одиного 
вщвщувача грн. розрахунок 92 92

4 якост1

динам1ка збтьшення ктькосг1 
заход1в у плановому nepiofli 
вщповщно до фактичного 
показника попереднього року % розрахунок

Кер1вник установи головного розпорядника 
бюджетних конгпв Л. ТКАЧЕНКО

(шйиапи та пр1звище)
ПОГОДЖЕНО:
Кер1вник фшансового органу

(шдпис
О. САПЕГИНА

(iHiuiajin та пр1звище)



Наказ / розпорядчий документ
____________________ ЕПддш культури ЛисичанськоТ MicbKOx ради

(найменування головного розпорядника конгпв мюцевого бюджету)

наказ ф у . 09 № f - с / г-
_______ Фшансове управлшня ЛисичанськоТ мюько! ради

(найменування мюцевого фшансового органу)

/ , у  0 0  / 9  N £>/>/#?- /€>

ЗАТВЕРДЖЕНО

1.

2.

1000000
(КТПКВК МБ) 
1010000 

(КТПКВК МБ)

Паспорт
бюджетноУ программ мкцевого бюджету на _2019_ piK

____________________________В1ддш культури ЛисичанськоТ м1сько! ради
(найменування головного розпорядника)

____________________________Вщдш культури Лисичансько'1 мкько! ради
(найменування вщповщального виконавця)

1014082 Imui заходи в галуз1 кульутри i мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) у  (найменування бюджетноГ программ)

Обсяг бюджетных призначень / бюджетных аснгнувань - _557000_ грнвень, у тому чнсл1 загального фонду - __557000 гривень та специального фонду -
_  гривень.

Конституц1я УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет Украшина 2019 piK", Закон 
УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Мшютерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. 

Шдстави для виконання бюджетно! програми: "Про впорядкування умов оплати npaqi прац1вниюв культури на основ! едино! тарифно)' атки", Наказ Мшютерства
фшанав УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового методу 
скпадання та виконання м1сцевих бюдженв", р1шення ЛисичанськоТ мюько! ради " Про мюький бюджет на 2019 
piK" вщ 20.12.2018р. №55/842

6. Мета бюджетно! програми: Проведения культурно освнжх заход1в
7. Завдання бюджетно! програми:________________________________________________

N з/п Завдання

1 Забезпечення шформування i задоволення творчих потреб штереав громадян, !х естетичне виховання, розвиток та збагачення Тх духовного потенфалу

Напрями використання бюджетных конгпв:
(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетных конгпв

Загальний фонд Спещальний фонд
у тому числ1 бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
ЗаОезпечення 1нформування i задоволення творчих потреб штереав громадян, ix естетичне виховання, розвиток та зоагачення ix 
духовного потен!далу

557000 557000
Усього 557000 0 557000



П ерелк мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми: 
(грн)_________________ _____________________________________________________________

Найменування 
мюцево! / регюнально! 

програми
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4

"Про програму п!д готовки та 
проведения загальноинських 
культурно-мистецьких заход1в 
на 2019 рж" згщно ршення 
ЛисичаськоТ мюько! ради гид 
29.11.2018р №54/830

557000 557000

Усього 557000 557000

10. Результативт показники бюджетно! програми:

N з/п Показник Одиниця BHMipy Джерело шформацй Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

ктькють культурно-освггжх 
заход i в од. програма 12 12

2 продукту

обсяг видатюв на проведения 
культурно-ocBiTHix заходiB

тис.грн.
кошторис 557 557

3 ефективносД
Середж витрати на один 
культурно-освп’н1й захщ грн. розрахунок 46417 46417

4 якост!
динамнса збтьшення кшькосл 
заход1в у плановому nepiofli 
вщповщно до фактичного 
показника попереднього року % розрахунок 100 100

Кер1вник установи головного розпорядника 
бюджетних к о н т в Л. ТКАЧЕНКО

(тдпис) * (пищали та пр1звище)

ПОГОДЖЕНО:
KepiBHHK фшансового органу т О. САПЕГИНА

(тдписУ^ (Мшали та пр1звище)



\

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Наказ / розпорядчий документ
Вщцш культури Лисичансько! мюькох ради

(найменування головного розпорядника коптив инсцевого бюджету)

наказ ^
_________________Фшансове управлшня ЛисичанськоУ мюько! ради

(найменування м1сцевого фшансового органу)

ЗАТВЕРДЖЕНО

f y  С 9 М -Ш 9  N Q j/& - &

юооооо
(КТПКВК МБ)
1010000

(КТПКВК МБ) 

1010160 111

Паспорт
бюджета01 програми мкцевого бюджету на _2019_ piK

___________________________ Вщцш культури ЛисичанськоУ мюько! ради__________________
(найменування головного розпорядника)

___________________________ Вщцш культури Лисичансько! мюько! ради__________________
(найменування вщповшального виконавця)

Кер1вництво i управлшня у вщповщжй сфер| у мютах ( MicTi Киев1) селища, селах, об"еднаних
територ1альних громадах.

(найменування бюджетно'1 програми)(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  891645 гривень, у тому чиагп загального фонду -  891645 гривень та спещального
фонду - ____ 0________ гривень.

Конституц1я Украши, Бюджетний кодекс, Закон украши "Про державний бюджет УкраТни на 2019 рж", Закон 
УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Мшютерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. 

Пщстави для виконання бюджетно! програми: "Про впорядкування умов оплати npaqi прац1вник1в культури на основ! едино)'тарифно) снки", Наказ
MiHicTepcTBa ф1нанс1в УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового 
методу складання та виконання м1сцевих бюджелв", р1шення Лисичансько)' MicbKoT ради "Про мюький бюджет на 
2019 piK" вщ 20.12.2018р. № 55/842

Мета бюджетно! програми: Кер1вництво i управл1ння у вщповщнш сфер1 у м1стах (MicTi Киев1), селищах, селах, об"еднаних
_____________________________________ територ1альних громадах.
Заедания бюджетно! програми: _______________________________________

N з/п Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфер) культури мюта Лисичанська

Напрями використання бюджетних ко и тв : 
(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних к о и т в

Загальний фонд Спещальний фонд
у тому числ1 бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6



Забезпечення виконання 
наданих законодавством 
повноважень у ctfcepi культури 
Micra Лисичанська 894645 $ 894645

0

Усього 894645 0 894645

ПередiK мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно!' програми: 
(грн)

Найменування 
мюцево! / регюнально! 

програми
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результата вш показники бюджетно! програми:

N з/п Показник Одиниця вим1ру Джерело шформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кшыисгь штатних одиниць одиниць штатний розпис 5 5

2 продукту

ктькють отриманих доручень, 
лиспе, звернень, заяв, скарг одиниць

Книга реестрацм вхщноТ 
корепонденци зпдно чинного 
зхаконодавства 2484 2484

ктьмсть прийнятих номативно- 
правових акт1в одиниць

Книга реестрацм вхщноТ 
корепонденци зпдно чинного 
законодавства 274 274

3 ефективност1

ктьюсть виконаних доручень, 
лисгпв, звернень, заяв, скарг одиниць розрахунок 497 497
кшькють приинятих номативно- 
правових акт1в одиниць розрахунок 55 55

4 якост1



■ Вщсоток вчасно виконаних
доручень, лиспе, звернень,
заяв, скарг у Тх загальшй
ктькоси %

KepiBHHK установи головного розпорядника 
бюджетних к о н т в

ПОГОДЖЕНО:
KepiBHHK фшансового органу



Л. ТКАЧЕНКО
(швдали та гтрпвище)

О. САПЕГИНА___________________
(апшали та прпвише)



1.

2.

3.

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________________ Вщцш культури Лисичансько! мюькох ради

(найменування головного розпорядника контв мюцевого бюджету)

наказ ^  V -
________________Ф1нансове управлшня Лисичансько! мюько! ради

(найменування Micueeoro фжансового органу)

C & W JC f?  N &/ / с / - /S>

1000000 
(КТПКВК МБ) 

1010000
(КТПКВК МБ)

1014060 828

Паспорт
бюджетно! програми лйсцевого бюджету на _2019_ piK

___________________________ ЕПддш культури Лисичансько! м1сько! ради___________________
(найменування головного розпорядника)

___________________________ Вщцш культури Лисичансько! мюько!' ради___________________
(найменування вщповщапьного виконавця)

Забезпечення д1яльноси палафв i будинюв культури, клуб1в, центр1в дозвтля та жших кпубних 
закпад1в

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _9597657_ гривень, у тому числ1 загального фонду - __9552567 гривень та спец1ального
фонду - 45000гривень.

Конституфя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет Украшина 2019 piK", Закон 
УкраГни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Мтютерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. 
"Про впорядкування умов оплати npaqi прафвниюв культури на основ! едино!' тарифно! атки", Постанова КМУ 

Шдстави для виконання бюджетно!' програми: вщ 09.12.2005р. №1026 "Питания виплати працвникам державних i комунальних клубних заклад1в, парюв
культури та вщпочинку, центр1в (будинюв) народно! творчосл, центр1в культури та дозвтля, тших культурно- 
ocBiTHix центр1в доплати за вислугу роюв, допомоги на оздоровления та матер1ально! допоги для вир1шення 
софально- побутових питань", Наказ М1н1стерства фтанав Укра'жи вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания 
запровадження програмно-цтьового методу складання та виконання м1сцевих бюджелв", ршення 
Лисичансько! мюько! ради " Про мюький бюджет на 2019 piK" вщ 20.12.2018р. № 55/842

„ т е г а  июджс I hui ппиграми. ...........
6. Надання послуг з оргашзацш культурного дозвшля населения
7. Завдання бюджетно! програми:_________________________________________________________________________

N з/п Завдання
1 Забезпечення оргаызацм культурного дозвтля населения i змщнення культурних традифй

8.
Напрями використання бюджетних коптив: 
(грн)



N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних копгпв

Загальний фонд Спещальний фонд
у тому числ1 бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
Забезпечення оргаызаци культурного дозвтля населения i змщнення культурних традицм

9552657 45000 9597657
Усього 9552657 45000 9597657

П ерелк мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ: 
(грн)

Найменування 
мюцево! / регюнально! 

программ
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативн1 показники бюджетно! программ:

N з/п Показник Одиниця BM M ipy Джерело шформацй Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

ктькють установ

од.
Зведення платв по мережу 
штатах i контингетах, що 
фЫансуються з мюцевих 
бюджета 3

*

3

у тому чисш Палате культури

Зведення план1в по мережк 
штатах i контингетах, що 
ф|нансуються з мюцевих 
бюджета 3 3

юльмсть ставок - всього од. штаты розписи 95 95
ктьюсть ставок кер1вних 
прац1вник1в од. штаты розписи 8 8

ктьюсть ставок cneuiaricTiB од. штаты розписи 23 23
ктьисть ставок роб1тниюв од. штаты розписи 64 64
видатки загального фонду на 
забезпечення д1яльносп 
палафв культури тис. грн. кошторис 9552657 45000 9597657



2 продукту
кшьюсть в1двщувач1в 
( безкоштовно) OCi6 обл1к клубноТ роботи 99540 99540
кшьюсть кпубних угруповань одиниць обл1к клубноТ роботи 72 72

3 ефективносп
кшьюсть вщвщувач1в на одного 
прафвника (ставку) од. розрахунок 1048 1048

серед Hiвитрати загального 
фонду на одного вщвщувача

грн.
розрахунок 96 96

4 якосп
динамка збшьшення 
вщвщувач1в у плановому 
перюд1 вщповщно до 
фактичного показника 
попереднього року % розрахунок 100,3 100,3

KepiBHHK установи головного розпорядника 
бюджетних к о н т в

ПОГОДЖЕНО:

Кер1вник фшансового органу

Л. ТКАЧЕНКО_________________ __
(ийщали та пр1звище)

О. САПЕГИНА___________________
(iniuia.™ та прЬвище)

V



\

1.

2 .

3.

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________________ Вщдш культури Лисичансько! м1ськох ради

(найменування головного розпорядника ко uni в мкцевого бюджету)

наказ 0</ /Of / $  -■ f
________________ Фшансове управлжня Лисичансько! мюькоТ ради

/  (найменування м!сцевого финансового органу)

n  о /т ~  /&

юооооо
(КТПКВК МБ) 
1010000 

(КТПКВК МБ)
1014030

Паспорт
бюджетно! програми м1сцевого бюджету на _2019_ piK

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

___________________________ Вщдш культури Лисичансько'1 м1сько! ради______ '
(найменування в плювиального виконавця) £

824 Забезпечення д 1яльносл 61блютек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _6999552_ гривень, у тому числ1 загального фонду - __6984552 гривень та спец1ального
фонду - _15000__гривень.

Конституфя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет УкраТнина 2019 piK", Закон 
УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Мшютерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. 
"Про впорядкування умов оплати праф прафвниюв культури на основ! едино'! тарифно! очки", Закон УкраТни 

Шдстави для виконання бюджетно!’ програми: "Про б1бтютеки i б1блютечну справу" вщ 27.01.1995р. №32/95-IP 3i зм1нами та доповненнями, Постанова КМУ
______________________________________  вщ 22.01.2005р. №84 "Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу роюв прафвникам державних i

комунальних 6i6inioTeK", Постанова КМУ вщ 30.09.2009р." 1073 "Про пщвищення заробйно! плати прафвникам 
б1блютек" Наказ MiHiCTepcTBa фшанс1в УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження 
програмно-цтьового методу скпадання та виконання мюцевих бюджейв", р1шення Лисичансько! мюько! ради 
"Про мюький бюджет на 2019 piK" вщ 20.12.2018р. № 55/842

. , _ .. Забезпечення прав громадян на б1бл1отечне обслуговування, загальну достуин1сть до шформаци таМета бюджетнш програми: . _ .
6. культурних щнностей, що збираються, збер1гаються, надаються в тимчасове користування

б1бл1отеками
7. Завдання бюджетно! програми:

N  з/п Завдання

1 Забезпечення доступносл для громадян докуменРв та Ыформаци, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професмному 
та освтньому розвитку громадян, комплектування та збер1гання б1бтотечниТ фонд1в, контроль за !х облжом, контроль за !х виконанням.

Напрями використання бюджетних кон тв : 
(грн)



N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних кош'пв

Загальний фонд Спещальний фонд
у тому числ1 бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
Забезпечення доступности для громадян докуменлв та Ыформацм, створення умов для повного задоволення духовних потреб 

громадян, сприяння професмному та освйньому розвитку громадян, комплектування та збер1гання б1бтотечних фонд1в, контроль 
за IX облком, контроль за Тх виконанням.

6984552 15000 6999552
Усього 6984552 15000 6999552

Перелж м1сцевих / репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетыoi програми: 
(грн)

Найменування 
м 1сцево1 / регюнальноТ 

програми
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативн1 показники бюджетно! програми:

N з/п Показник Одиниця вим1ру Джерело шформащ! Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

ктьюсть установ

од.

Зведення план1в по мереж1, 
штатах i контингетах, що 
фЫансуються з мюцквих 
бюджет1в 2 2

ктьк1сть ставок - всього од. штатн1 розписи 68 68
ктькють ставок кер‘|вних 
прац1вник1в од. штаты розписи 14 14

K m b K ic rb  ставок спец1алют1в од. штаты розписи 37,5 37,5

кшьюсть ставок роб1тниюв од. штаты розписи 16,5 16,5

4 2 продукту



А1
юльюсть користувач1в 
(читач1в) ТИС. oci6 статистична звп-шсть 29,5 29,5

б1блютечний фонд тис.прим. статистична звп>псть 344,6 344,6

б1блютечний фонд тис.грн. статистична звп-шсть 1748,1 1748,1

ктьюсть книговидач тис.прим. статистична звп-шсть 560 560

3 ефективност!
ктьюсгь книговидач на одного 
прац1вника (ставку) ОД. розрахунок 8043 8,43
середня варт1сть одного 
прим1рника грн. розрахунок 5 5

4 якоеп

динамша збтьшення 
книговидач у плановому nepiofli 
пор1вняно з попередшм роком % розрахунок 100 100

Кер1вник установи головного розпорядника 
бюджетних к о н т в

ПОГОДЖЕНО:

Кер1вник фшансового органу

Л. ТКАЧЕНКО___________________
(Ышали та пр1звище)

О. САПЕГИНА___________________
(i напали та пр1звище)



«г

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Наказ / розпорядчий документ
Вщщл культура Лисичансько! мюькох ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Ht
(найменування головного розпорядника копт в плечевого бюджету)

од о/. /9. Сл—
Фшансове управлшня Лисичансько'1 мюько! ради

(найменування м1сневого фшансового органу)

C<?.QfJU?r9 N Q f / & ~ / Г

Паспорт
бюджетно! програми мкцевого бюджету н а _2019_piK

1000000 ____________________________ Вщдш культури Лисичансько! мюько! ради___________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1010000 ________Вщщл культури Лисичансько! мюько! ради___________________________
(КТПКВК МБ) (найменування вщповщального виконавця)

_______ 1Q14081_________________829_________ Забезпечення д1яльно<гп шших закпад1в в галуз1 культури i мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетнен програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _907274_ гривень, у тому чион загального фонду - __907274 гривень та спещального фонду
_  гривень.

Конституфя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украши "Про державний бюджет УкраТнина 2019 piK", Закон 
УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ 1\/Пнютерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р.

Пщстави для виконання бюджетно! програми: "Про впорядкування умов оплати праф прафвниюв культури на основ! СдиноТ тарифно)' ейки", Наказ М1н1стерства
ф1нанс1в УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового методу 
складання та виконання мюцевих бюджейв", р1шення Лисичансько)' мюько)' ради " Про мюький бюджет на 2019 
piK" вщ 20.12.2018р. №55/842

Мета бюджетно!' програми: Пщтримка та розвиток жших заклад1в
Завдання бюджетно! програми:_________________________________

N з/п Завдання
Забезпечення д!яльносп жших заклад1в в галуз! культури i мистецтва

Напрями використання бюджетних ко н тв :
(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних к о н т в

Загальний фонд Спещальний фонд
у тому числ1 бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
Забезпечення д1яльносй iHmnx заклад!в в rany3i культури i мистецтва

907274 907274
Усього 907274 0 907274



Перелж мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! програми: 
(ГРН)_________________ _____________________________________________________________

Найменування 
мюцево! / репонально! 

програми
Загальний фонд Спец1альний фонд

$
Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативш показники бюджетно!- програми:

N з/п Показник Одиниця вим1ру Джерело шформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 v 1 7
1 затрат

ктьюсть установ 
(централ1зованих бухгалтерш)

од.
штатах i контингетах, що 
фжансуються з мюцквих 
бюджете 1 1

ктьюсть ставок - всього од. штатн1 розписи 7 7

2 продукту

KinbKicTb заклад1в, як1 
обслуговуе централ1зована 
бухгалтер1я

од.

Зведення плате по мережт 
штатах i контингетах, що 
фжансуються з мюцквих 
бю джет 9 9

3 ефективност1
Ктыасть заклад1в на одну 
ставку од. розрахунок 1,3 1,3

4 якосД
заклад1в на одну ставку у 
плановому nepiofli вщповщно 
до фактичного показника 
минулого року %

*

100 100

Кер1вник установи головного розпорядника
бюджетних коигпв _____ ---------------------  Л. ТКАЧЕНКО___________________

(пщпис) (шодали та претите)

ПОГОДЖЕНО:

Кер1вник фшансового органу

(пщпис)
О. САПЕГИНА

(iHiiiiaiuf та пр1звище)



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наказ / розпорядчий документ
Вщдш культура ЛисичанськоУ мюькох ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
(найменування головного розпорядника кошпв м1сцевого бюджету)

&£/9  ✓ <_ / -  с/г~
_________ Фшансове управлшня ЛисичанськоУ мшько! ради

1000000
(КТПКВК МБ) 
1010000

(КТПКВК МБ)

1011100 960

(найменування мюцевого фшансового органу)

Паспорт
бюджетноУ программ лпсцевого бюджету на _2019_ рж

___________________________ Вцццл культури Лисичансько! м1сько! ради___________________________
(найменування головного розпорядника)

___________________________ Вщдш культури Лисичансько! мюьксн ради___________________________
(найменування вщповщального виконавця)

Надання спец1альноТ освети школами естетичного виховання (музичними, художжми, хореограф1чними, 
_______________________________________ театральними, хоровими мистецькими)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _17213983_ гривень, у тому числи загального фонду - 16533983 гривень та спещального
фонду - 45000гривень.

Конституц1я УкраГни, Бюджетний кодекс, Закон украГни "Про державний бюджет УкраГнина 2019 piK", Закон 
УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ М1нютерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. 
"Про впорядкування умов оплати npaqi прац1вник1в культури на основ! СдиноТ тарифно)' снки", Закон УкраТни 

Пщстави для виконання бюджетно! програми: "Про освну" вщ 05.09.2007р. № 512-VIII 3i зм1нами та доповненнями, Постанови КМУ вщ 23.03.2011р.№ 373
______________________________________  "Про встановлення надбавки у po3Mipi 20% посадовогоокладу педагопчним прац1вникм", Наказ М1н)стерства

ф1нанс1в УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового методу 
складання та виконання м1сцевих бюджелв", р1шення Лисичансько)' мюько'Т ради " Про мюький бюджет на 2019 
piK" вщ 20.12.2018р. № 55/842
Задоволення потреб д1тей в наданн1 спещальноТ осени школами естетичного виховання (музичними, художшми, 
хореограф!чними, театральними, хоровими, мистецькими)

Мета бюджетно! програми:

Завдання бюджетно! програми:
N з/п Завдання

Надання можливостей в сфер: надання спец1альноТ осени в школах естетичного виховання

8. Напрями використання бюджетних кон тв : 
(грн) ¥



N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних к о и т в

Загальний фонд Спещальний фонд
у тому числ1 бюджет

розвитку
•

Усього

1 2 3 4 5 6

Надання можпивостей в ccpepi надання спец1альноТ осв1ти в школах естетичного виховання
16533983 680000 17213983

Усього 16533983 680000 17213983

П ерелк мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! програми: 
(грн)

Найменування 
мюцево! / регюнально! 

програми
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативш показ ники бюджетно! програми:

N з/п Показник Одиниця вим1ру Джерело шформаци Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кшыасгь установ

од.
Зведення план1в по мереж1, 
штатах i контингетах, що 
фжансуються з ыпсцевих 
бюджет1в 4 4

дитячих музичних шкт од. 1 1

дитячих шкт мистецтв од. 3 3

кшыасгь ставок - всього од. штатн1 розписи 174,8 17 191,8
у тому числ1 педагопчних 
прац1вник1в од. штаты розписи 133,3 17 150,3

шших прац1вниюв од. штаты розписи 41,5 41,5

ктьюсть клаав од. штаты розписи 35 35 35

видатки на отримання осв1ти- 
всього грн. кошторис 16533983 680000 17213983



у тому чист за рахунок 
загального фонду грн. кошторис 16533983 16533983

за рахунок спефального фонду грн. кошторис 680000 680000

2 продукту

середньор1чна ктьюсть дггей, 
яю отримують осв1ту в школах 
естетичного виховання oci6 зпдно наказ1в 1331 1331 1331
ктьюсть учжв звтьнених вщ 
плати за навчання oci6 зпдно наказ1в 168 168 168

3 ефективносД
ктьюсть педагопчних ставок на 
клас од. розрахунок 4,04 0,49 4,29
ктьюсть учшв на одну 
педагопчну ставку од. розрахунок 10 78 9
витрати на одного учня, який 
отримуе осв1ту за рахунок 
загального фонду грн. розрахунок 12422 12422
витрати на одного учня, який 
отримуе осв1ту за рахунок 
спефального фонду грн. розрахунок 511

i
511

4 якосп

вщсоток учыв, яю отримують 
вщповщний документ про 
освггу у школах у плановому 
nepiofli вщповщно до 
фактичного показника 
попереднього року % зпдно зв1ту 100
вщсоток обсягу плати за 
навчання у школах в 
загальному обсяз1 видатюв на 
отримання освгги % розрахунок 4

KepiBHHK установи головного розпорядника 
бюджетних конгив
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Наказ / розпорядчий документ
__________________ Вццйл культури Лисичансько! м1ськох ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
(найменування головного розпорядника коптив Micueeoro бюджету)

С / / 9  ^  / -  С/2-
__'________Ф|нансове управлшня ЛисичанськоУ мюько! ради

(найменування Micueeoro фшансового органу)

& с IV  Of- M W  N £ f / c t - №

1000000
(КТПКВК МБ) 
1010000

Паспорт
бюджетно! програми мкцевого бюджету на _2019_ pin

___________________________ Вщцш культури Лисичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника)

___________________________ Вщдш культури Лисичансько'1 мюько! ради
(КТПКВК МБ)

1014040 824
(найменування вщповщального виконавця)

Забезпечення д1яльност1 музеи виставок
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно) програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1260350_гривень, у тому числ1 загального фонду - __ 1260350 три вен ь та спещального
фонду - ___гривень.

Конституфя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украГни "Про державний бюджет УкраТни на 2019 piK", Закон 
Укра'ши вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Мшютерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. 

,  .. "Про впорядкування умов оплати npaui прац1вниюв культури на основ! СдиноТ тарифно'! очки", Закон УкраТни
ГИдстави для виконання бюджетно! програми: „Про музй та’музейну справу. в|д 29т  , 995р № 249/95-ВР з! змЫами та доповнекняма, Наказ МЫютерства
_______________________________________ ф1нанс1в УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-ц1льового методу

складання та виконання мюцевих бюджет1в", ршення ЛисичанськоТ мюькоТ ради"Про мюький бюджет на 2019 
piK" вщ 20.12.2018р. № 55/842
Вивчення збережень та використання матер!альноТ' i духовно!' культури, залучення громадан до надбань 
нацюнально'Т i с в ново!' !сторико-культурно!' спадщини.

Мета бюджетно! програми:

Завдання бюджетно! програми:
N з/п Завдання

Забезпечення збереження популяр1заци духовного надбання наци' (розвиток !нфрастуктури музеТв), забезпечення виставкою д1яльнютю

Напрями використання бюджетних к о н тв : 
(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних к о н т в

Загальний фонд Спещальний фонд
у тому числ1 бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6



Забезпечення збереження популяр1зацм духовного надбання наци (розвиток 1нфрастуктури музеТв), забезпечення виставкою 
д1яльнютю

1260350 1260350
Усього 1260350 0 в 1260350

Перелж мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно’! программ: 
(грн)

Найменування 
мюцево! / регюнально! 

программ
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативш показники бюджетно! программ:

N з/п Показник Одиниця BMMipy Джерело шформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

ктьюсть установ

од.

Зведення плашв по мереж1, 
штатах i контингетах, що 
фЫансуються з мюцквих 
бюджет1в 1 1

ктьюсть ставок - всього од. штаты розписи 13 13
ктькють ставок кер1вних 
прац1вниюв од. штаты розписи 5 5
ктьюсть ставок спец1ал1ст1в од. штаты розписи 3 3
кшьюсть ставок роб1тник1в од. штаты розписи 5 5

2 продукту
ктьюсть експонат1в тис.од 3BiTHicTb установ 14,2 14,2
в тому числ1 буде 
експонуватись у плановому 
nepioAi тис.од. зв1тн1сть установ 1,3 1,3
К1лькють вщв1дувачив 
(безкоштовно) ОД. зв1тн1сть установ 15150 15150

3 е(Ьективност1
ктьюсть вщв1дувач1в на одного 
прац1вника (ставку) од. розрахунок 1165 1165
хосп



Динамка збшьшення
вщвщувач1в у плановому
nepiofli у пор1вняш з
попереджм роком % розрахунок 100,3 100,3

KepiBHHK установи головного розпорядника 
бюджетних кошт1в Л. ТКАЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
(пщпис)

ftj
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(iniuiajin та пр1звище)

Кер1вник фшансового органу
О. САПЕГИНА

(гпдпис)
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(шщали та пр 13витс)
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