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Фшансове управлшня 
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Про внесения змш до стльного  
наказу вщ 19.01.2018р.
№ 01-сп/02/01-10

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу Укра'ши, Правилами складання 
паспорпв бюджетних програм мюцевих бюджет! в та з в т в  про !х виконання, 
затвердженими наказом Мшютерства фш анав Укра’ши вщ 26 серпня 2014 року № 836 (3i 
змшами), зареестрованим у Мшктерств1 юстицп Укра'ши 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до рш ення MicbKoi' ради вщ 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про 
м1ський бюджет на 2018 рж",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зм1ни до паспорту бюджетно ’1 програми на 2018 рш по в1ддшу культури 
Лисичансько1 MicbKoi ради за КПКВМБ 1011100 «Надання спец1ально1 освИи школами 
естетичного виховання (музичними, художшми, хореограф1чними, театральними, 
хоровими, мистецькими», затвердженому спшьним наказом вщ 19.01.2018р. № 07-сп/ 
02/01-10 та затвердите його у новш редакцп (додаток).

2. Паспорт бюджетно!' програми на 2018 pin по вщдшу культури Лисичансько! 
MicbKoi ради за КПКВМБ 1011100 «Надання спещально! освгги школами естетичного 
виховання (музичними, художшми, хореограф1чними, театральними, хоровими, 
мистецькими)», затверджений спшьним наказом вщ 19.01.2018р. № 07-сп/ 02/01-10 
вважати таким, що втратив чиншсть.

3. Координацйо робота та контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника начальника фшансового управлшня Лисичансько! м1сько! ради по бюджету та 
контрольно-рев1зшнш робоН Малик С.А. та начальника в1ддшу культури Лисичансько! 
M icbKoi ради Ткаченко Л.В.

Начальник Начальник
вщдшу культури Лшансового 'уппавлшня

исько! ради

Л.В.Ткаченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ММстерства фшанЫв УкраТни 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Вщдшу культури Лиичансько!' мюько!' ради
(найменування головного розпорядника контв мюцевого бюджету)
наказ___07.02.2018р.____ №__02-сп_________________

Фшансового улравлшня Лисичансько!' мюько!' ради 
(найменування мюцевого фшансового органу)
_____ 07.02.2018р.  № 12/01 -10____________

ПАСПОРТ
бюджетно)' програми хпсцевого бюджету на 2018 piK

1. 1000000 
(КПКВ МБ)

2 . 1010000 
(КПКВ МБ)

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

Вщдш культури ЛисичанськоУ MicbKoi ради 
(найменування вщповщального виконавця)

3. 1011100 0960 Надання спещальноУ оев1т школами естетичного виховання (музичними, художн1ми,
(КПКВМБ)(КФКВК)(1) хореогра(Ычними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетно!' програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 15810,577 тис. гривень
у тому числи
загального фонду__15181,370_ тис. гривень та
спещального фонду 629,207_ тис. гривень



5. Пщстава для виконання бюджетноУ программ:
Конституция УкраУни, Бюджетний кодекс УкраТни, Закон УкраУни «Про державний бюджет УкраУни на 2018р1к», Закон УкраУни вщ 
14.12.2010р. № 2778-У1«Про культуру», Наказ М1н1стерства освгги i науки вщ 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати пращ 
та затвердження схем тарифних розряд!в пращвниюв навчальних заклад1в, установ освгги та наукових установ», Закон Украши «Про 
освггу вщ 05.09.2007p.№215-VIII 3i зм1нами та доповненнями, Постанови КМУ вщ 23.03.2011р. № 373 «Про встановлення надбавки у 
po3Mipi 20вщсотюв посадового окладу педагопчним пращвникам», Наказ М1н1стерства ф1нанс1в Украши вщ 26.08.2014р. № 836 «Про 
деяю питания запровадження програмно-щльового методу складання та виконання м1сцевих бюджет1в, р1шення ЛисичанськоУ м1ськоУ 
ради « Про м1ський бюджет на 2018рпо> вщ 28.12.2018р. № 41/579

6. Мета бюджетноУ программ
Задоволення потреб дггей в наданш спец1альноУ освНи школами естетичного виховання (музичними, художшми, хореограф1чними, 
театральними, хоровими, мистецькими)
7. Пщпрограми, спрямован1 на досягнення мети, визначеноУ паспортом бюджетноУ программ

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

8. Обсяги ф1нансування бюджетноУ программ 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 спещальноУ освИи в 
школах естетичного виховання.

15181,370 628,467 15809,837

2 1011100 0960 Завдания 2 Поповнення б1блютечних 
фонд1в для б1бл1отек шк1л естетичного 
виховання

0,74 0,74

Усього: 15181,370 629,207 15810,577

9.Перел1к державпих/репональних програм, що впконуються у склад1 бюджетноУ программ

Назва репональноУ щльовоУ програми та 
п1дпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Державна/peiзональна ц1льова програма - - - -

Усього: - - - -



10. Результативш показники бюджетно!' программ
№ з/п КПКВК Назва показншав Одинця

вим1ру
Джерело шформаци Значения 

показ ниюв
1 2 3 4 5 6

1. 1011100 Завдання1. Надання р1вних можливостей в сфер1 надання спещально! освгги в школах естетичного 
виховання
затрат
кшыасть установ од. Зведення план!в по мережа,штатах i 

контингентах, що фшансуються з сисцевих 
бю дж ете

4

середня кiлькicть ставок - всього од. штатш розписи 191,8
у т.ч. середня кшыасть ставок 
педагопчного персоналу

од. тарифкащя 141,3

кшыасть клашв од. Зведення плашв по мережа,штатах i 
контингентах, що фшансуються з спецев их 

бюджет! в

35

продукту
середньор1чна кшыасть дггей, яю 
отримують осв1ту в школах естетичного 
виховання

од. згщно наказ1в 1321.

сфективност1
кшьюсть педагопчних ставок на клас од. розрахунок 4,04
Я К О С Т 1

вщсоток учшв, яю отримують вщповщний 
документ про ocBiTy

% згщно зв1ту 100%

2 1011100 Завданпя 2. Поповнення б1блютечних фонд1в для б1блштек шкал естетичного виховання
затрат
Видатки на поповнення б1блютечних 
фощнв (благодшш дарунки)

Тис.грн. довщка 0,74

продукту
Б1блютечний фонд Тис. грн.. Журнал-головна 13,965
Поповнення б1блютечного фонду Тис.прим. Акт про прийняття в дар 0,013
Поповнення б1блютечного фонду Тис.грн. Акт про прийняття в дар 0,74
ефективност!
середш витрати на один прим1рник Т р и . . розрахунок 57
якост1
Динамша поповнення б1блютечного фонду 
в плановому перюд1 до фактичного 
показника минулого перюду.

% розрахунок 5,3



. . . . , 2 
11. Джерела фшансування швестицшних проектт у розр131 тдпрограм

КОД ;

; ........ 1

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

KacoBi видатки станом на 01 
слчня звггного перюду План видатюв звггного перюду

Прогноз видатюв до кшця 
реал1зацп швестицшного 

проекту3

Пояснения,
що

характери
з у ю т

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 1 13
1Пщпрограма 1 - - - - - - - - _

1 - .....................
1нвестищйний 
проект 1

- - - - - - - -
1

- -

1Надходження h  
бюджету

- - - - - - - -
.......... ]

| -

Imui джерела 
фшансування (за 
видами)

-
X - - X

I
- - X - -

Усього - - - - - - - - " - -

(1) Код функцюнальноУ класиф1кацп видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на пщпрограми

(2) Пункт 11 заповнюстьея пльки для затверджених у кпсцевому бюджет! видатмв / надання кредите на реал!защю жвестицшних проекпв (програм).

(3) Прогноз видатюв до кшця реш пзацпш вестицш ного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник в1дщлу культури Л.В.Ткаченко

Погоджено:
Начальник фшансового управлшня О.В.Сапегина


