
В1ДД1Л КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОГ М1СБК01 РАДИ

НАКАЗ

19.03.2020 № 29
м. Лисичанськ

Про внесения змш до 
наказу вщ 12.02.2020 №12

Керуючись Правилами складання паспорт1в бюджетних програм 
масцевих бюджет1в та з в т в  про Ух виконання, затвердженими наказом 
Мшютерства фшанс1в Украши вщ 26 серпня 2014 року № 836 (31 змшами), 
зареестрованим у Мш1стерств1 юстицп Украши 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до р1шення м1сько1 ради в1д 23 слчня 2020 року №  
83/1179 "Про мюький бюджет на 2020 р1к",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зм1ни до наказу вщ 12.02.2020 № 12 виклавши в новш редакци 
паспорта бюджетних програм на 2020 р к  по вщдшу культури ЛисичанськоУ 
М1СЬК01 ради

за КПКВМБ 1011100 «Надання осв1ти школами естетичного виховання 
(музичними, художшми, хореограф1чними, театральними, хоровими, 
мистецькими)";

за КПКВМБ 1014030 «Забезпечення д1яльност1 б1бл1отек»;

2. Координац1ю робота та контроль за виконанням цього наказу 
покласти на централ1зовану бухгалтера вщдшу культури.

Начальник Людмила ТКАЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мппстсрства фшаншв Украши 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцй наказу Мшютерства фшанслв УкраУни вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

_______________ щ ддш у культури лисичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника ко н тв  шсцевого бюджету)

В1д N о1 $

1000000

Паспорт
бюджетно! програми м1сцевого бюджету на 2020 р1к

__________ ВщД1Л КУЛЬТУРИ Лисичансько! 1У11СЬК01 ради 2227096

2 .
(код програмноУ класифжацп видатюв та кредитування мюцевого бюджету)

1010000
( найменування головного розпорядника коштгв мюцевого бдюжету

В1ДД1Л КУЛЬТУРИ Лисичансько! 1УПСЬКО! ради
(код за ЕДРПОУ)

2227096

3.

(код програмно'У класифжацц видатюв та кредитування мюцевого бюджету)

___________ 1014030________________  4030
( найменування головного розпорядника коиглв мюцевого бдюжету 

0824 Забезпечення д1яльност1 б |блю тек

(код за СДРПОУ)

12208100000

4.

6.

(код програмно'У класифжаш видатюв та кредитування 
мюцевого бюджету)

Найменування бюджетноУ програми згщно з Типовою программою 
класифжашею видалав та кредитування мюцевого бюджету)

( код бюджету)(код ТиповоУ програмноУ
кдасиф|каш видатюв та (К0Д Функцюнально! класифжацп 
кредитування мюцевого видаткш та кредитування

бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначсиь / бюджетних асигнувань -7831140_ гривень, у тому числ1 загального фонду -7684813 гривень та спещального 
фонду - 146327 гривень.

Конститущя Украши, Бюджетний кодекс Украши, Закон Украши "Про державний бюджет УкраУни на 2020 ;лк", Закон УкраУни вщ 
14.12.2010р. №  2778-У1 "Про культуру", Наказ Мшютерства культури 1 туризму №745 вщ 18.10.2005р. "Про впорядкування умов 
оплати пращвниюв культури на основ! ЕдиноУ тарифно'У атки",Закон УкраУни "Про б1блютеки та б1блютечну справу" вщ 
27.01.1995р. №  32/95-ВР 31 змшами та доповненнями, Постанова КМУ вщ 22.01,2005р. "Про затвердження порядку виплати 
доплати за вислугу роюв прашвникам державних 1 комунальних б1блютек", Постанова КМУ вщ 30.09.2009р. № 1073 "Про 
пщвищення заробНноУ плати працвникам б|блютек", Наказ Мш1стерства фшанав УкраУни вщ 26.08.2014р. № 836 "Про деяю 
питания запровадження програмно- шльового методу складання та виконання мюцевих бюджеНв,, р1шення Лисичансько!' мюькоУ 
ради "Про мюький бюджет на 2020 р1к" вщ 23.01.2020 № 83/1179 

Ц ш  державно)’ полпики, на досягнення яких спрямована реал!защя бюджетноУ програми_____

II1 дета в и для виконання бюджетно! 
програми:

N з/п Цшь державно! пол1тики
Створення умов для розвитку сошальноТ етруктури у сфер| культури, забезпечення достунносзз вс1х ви/пв культурннх послу г, вирпнення сусшльних проблем в реалпаим загальнозначуших шлей розвитку 

|б1б1лютечноТ еправи._________________________

7.
8.

N з/п

Мета бюджетноУ програми 
Завдання бюджетноУ програми

Забезпечення прав громадин на б|блютечне обслуговування, загальну доступшеть до шформацп та культурннх цпшостей. 
шо збираютьея, зберпаю ться. надаються в тимчасове користування б1блю геками

Завдання
Забезпечення д оступн о сп  д ля  гром адян д о к у м е н те  та тф о р м а ц и , створення ум ов для п о вного  задоволення д ухов н и х  потреб громадян, сприяння проф есжному та осенньом у розвитку 

гром адян, ком плектування та збернання б |б л ю течни х фонд1в, контроль за Тх облж ом , контроль за Ух виконанням .

9. Напрями використання бюджетних к он тв
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних к о н тв Загальний фонд Спещальний фонд Усього
1 2 -у3 4 5

Забезпечення прав громадян на б1блютечне обслуговування. загальну доступнють до 1нформацп та культурних 
цЫностей. що збираютьея збертаються. надаються в тимчасове користування б1блютеками

7684813 146327 7831140



Усього 7684813 146327 7831140
10. Перелк мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетноТ программ:

(грн)

N з/п
Найменування мюцевоТ / репональноТ 

програми
Загальний фонд Спещальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативш показники бюджетно!' программ:

N з/п Показник Одиниця ВИМ1РУ Джерело шформаци Загальний фонд Спец1альний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

к ть к 1сть установ

од.

Зведення плажв по мереж! 
штатах 1 контингетах, що 
фжансуються з мюцквих 
бюджет1в 2 2

ктькю ть ставок - всього од. ШТЭТН1 розписи 68 68

ктькю ть ставок кер1вних прац1вник1в од. ШТЭТН1 розписи 14 14

ктькю ть ставок спец1алкгпв од. штаты розписи 37,5 37,5

ктьк1сть ставок робнниюв од. штаты розписи 16,5 С. 16,5

2 продукту
юлькють користувач1в (читач1в) тис. оаб статистична зв1тнють 29,6 29,6

б|блютечний фонд тис.прим. статистична зв1тысть 337,973 337,973

б|блютечний фонд тис.грн. статистична зв1тнють 2091,764 2091,764

ктькю ть книговидач тис.прим. статистична зв1тнють 560,8 560,8

3 ефектмвност!

ктькю ть книговидач на одного пращвника (ставку) од розрахунок 8247 8247

середня вартють одного прим1рника грн. розрахунок 6,2 6

4 ЯКОСТ1
динам1ка збтьш ення книговидач у плановому 
перюд! пор1вняно з попередым роком % розрахунок 100,1 100,1

Кержиик: установи - головного 
розпорядника бюджетних кош пв  / 
ш ступник керш ника установи

ПОГОДЖЕНО:
Ф 1на(^вйупр'авяшй?’̂ 1исичансько! мюько! ради 
КеМ|фй^1йШб0Г^ фш^нервого органу / 
!,айурй1^кЯ®ршнТт® Мгецевр го ф жан со во го

" I I  г \ У ж ^ \
Ш  <Ш о

Л.В.ТКАЧЕПКО
(ж щ 1апи/ш1шал, пр1звище)

О .В.СА П ЕГИ Н А
(11ШПИС) (жщ1али/шщ1ал, прозвище)

*



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мжгстерства фшанс’в УкраТни 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу М1шстерства фшанав У крайни вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ / розпорядчий докум ент

_______________ЕНдцшу культури ЛисичанськоТ мюькоУ ради
(найменування головного розпорядника коигпв мюцевого бюджету)

_В1Д л м  N л_9
Паспорт

бюджетно!' программ м!сцевого бюджету на 2020 р!К

1.2.
___________________1000000__________________
(код програмно1 класифжацй видатювта кредитування мтсцевого бюджету)

___________________1010000___________________
( найменування головного розпорядника коптив мюцевого бдюжету)

Вщд1л культури ЛисичанськоТ мкькоТ ради________________2227096
( найменування головного розпорядника конгпв писцового бдюжету (код за СДРНОУ)

В1ДДШ культури ЛисичанськоТ М1С1.К0 1  ради________________2227096
(код ТиповоГ В1ДОМЧ01 класифшацтт видатк]в та кредитування) (код за ЕДРПОУ)

3.

4.

1011100 1100 0960 Надання спецтальноТ оевгги мистецькими школами 12208100000

(код програмно! класиф|кац! видатюв та кредитування 
м!сиевого бюджету)

(код ТиповоТ програмно! 
класиф|кат видатювта 
кредитування мюцевого 

бюджету)

(код Фуниц1онально) класиф|кацй 
видатжв та кредитування 

бюджету)

Найменування бюджет но! прогреми зпдно з Типовою програмною 
класифжашею видаткп» та кредитування мюцевого бюджету)

( код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджстннх асигнувань - 19960120 гривень, у тому числ! загалмюго фонду - 19174640гривень га 
спещального фонду - 785480 гринснь.

5.
Ш дстави  для виконання бюджетноТ  
программ:

Конститушя У кроши, Бюджетний кодекс УкраТни, Закон УкраТни "Про державний бюджет УкраТни на 2020 рж", Закон УкраТни вщ 
14.12.20 Юр. X" 2778-У1 "11ро культуру". Наказ М|шстсрства осв1ти I науки вщ 26.09.2005р. X» 557 "Про впорядкування умов оплати 
пращ та затвердження схем тарифних розряд1в прашвниюв навчальних закладтв, установ освтти та наукових установ", Закон УкраТни 
"Про освпу вщ 05.09.2017р.Х<? 215-У111 зт змжами та доповненнями ", Постанова КМУ вщ 23.03.2011р. X» 373 "Про встановлення 
надбавки у ром1р1 20 вщсотюв посадового окладу педагопчним праЫвникам", Постанова КМУ вщ 10.07.2019 X» 695 "Про внесения 
змтн до постанови КМУ вщ 11.01.2018 Х°22", Наказ Мнпстерстна фшанав УкраТни вщ 26.08.2014р. Х° 836 "Про деяю питания 
запровадження програмно- шльового методу складання та виконання м1сцеиих бюджет) н ", рпттсння ЛисичанськоТ мтськоТ ради "Про 
м 1ський бюджет на 2020 рж" вщ 23.01.2020 Х« 83/1179

6. Ц1л1 державно)' полттики, на досягнення яких спрямонаиа рсалпацтя бюджетноТ программ
N з/п Ц |ль держ авно! иолгтики

( творения умов для естетичною имховяння дттей та юнацтва
7. Мета бюджетноТ программ Задоволення потреб долей в наданш спг1|1я.пы1оТ огш I и мистецькими школами
8, Завдання бюджетноТ программ________________________________________________________________________________________

N з/п Завдання
Надання можливостей в оферт надання спец1ально! оевтти в мистецьких школах

9. Напоями викооистання бюджетних кодтв
Iринет.

N з/п Напрями використання бюджетних кодтв 1;п альний фонд Спешальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Надання можливостей в сфер! надання спец 1ально 1 оевтти в мистецьких школах
19174640____ 785480 10060 120

Усього 19174640 785480 19960120
10. Перед!к мтецевих реиональних програм. ш кмконуються у складт бю пкетноТ программ:

(гон)



N  з/п
Н айм енування мю цево! / р е п он а л ьн о 1

___________________ ПППГПЯМИ______ Загапьний фонд С пеш альний фонд У сь о го

1 2 3 4 5
У сь о го

I I . Результативш  показники бюджетноУ программ:

N з/п П оказник О диниця НИМ 1 РУ Д ж срсло ж ф орм ацп Загальний фонд С пеш альний фонд У сьо го
1 2 3 4 5 6 7
1 за тр а т________________

юльюсть установ

од.

Зведеннн мпашв по мережи 
штатах 1 котингетах, що 
ф1нансукш.ся з м1сцевих 
бюджот!в 4 4

дитячих музичних ШЮЛ од. 1 1
дитячих шкш мистецтв

од. 3 3
юльюсть ставок - всього __________ од. штатн! розписи ---------------------г щ в -------------------- 11 Т7П8
у тому числ1 педагопчних прац1вник!в од. ШТЭТН1 розписи -------------------- Ш 2 3 -------------------- И т а гз
1нших прац1вник1в

од. ШТЭТН1 розписи ----------------ТТТ5--------------------- 41 ,Ь
юльюсть клаав од. штаты розписи ---------------------- 55---------------------- 35 35
видатки на отримання освой- всього грн. кошторис ---------1У1 /46411-------------- /85484 1УУЫЛЛ)
у тому ч и ст  за рахунок загального фонду грн. кошторис ------------19174640----------------- 19174640
за рахунок спец1ального фонду грн. кошторис 785480 785480

2 п р о д у к т у
середньор1чна юльюсть дней. яю отримують осину 
в школах естетичного виховання ос1б зпдно наказ1в 1352 1352

юльюсть учн1в звтьнених в!д плати за навчання оаб зпдно наказ1в 162 168

3 е ф е к т и в н о с п
ктьюсть педагопчних ставок на клас од. розрахунок 4,04 0,49 4,29
ктьюсть учн1в на одну педагопчну ставку од. розрахунок 9,7 123 7
витрати на одного учня, якии трим уе осв1ту за 
рахунок загального фонду грн. розрахунок 14182 14182
виф аш  на оДно10 учня, якии отрипует5св1туза 
рахунок спец1ального фонду грн. розрахунок 580,4 580,4

4 ЯКОСТ1

вщсоток учн1в, яю отримують вщповщний документ 
про осв1ту у школах у плановому перюд| вщповщно 
до фактичного показника попереднього року % ЗПДНО ЗВ1Ту 100 100 100

вщсоток обсягу плати за навчання у школах в 
загальному обсяз! видатк1в на отримання осени % розрахунок 4

к'ер1вннк установи - головного 
рошорялника бюджетних к о п т в  / 
заступ н и к 1сер1вн ика ."у Стярюви

ч . ^

йЫ|иУ|'яДТ^ Й 1|̂ нг>.йга| мюько! ради 
ррг(|ф;| ^ ^ ^ » Й 0 ^ а н у  /

даЗффавсового

азу  ^ г

Ш Ш '%
*

I 0 2 3 'V

Л.В.ТКАЧЕНКО
(шнлали/шипал, пр1звище)

О.В.САПЕГИНА
(ШЛИ И (шпиали/тпиал. поившие)


