
Вщдщ культури 
Лисичансько! мкько! ради

Фшансове управлшня 
Лисичансько? мкько? ради

Н А К А З

« №  » М  и .

м. Л и си чан ськ

№  ■ г б 'С И ^ !

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

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу Укра'ши, Правилами складання 
паспорт1в бюджетних програм мюцевих бюджеНв та з в т в  про i'x виконання, 
затвердженими наказом MiHicTepcTBa фш анав Укра'ши вщ 26 серпня 2014 року № 836 (3i 
змшами), зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицп Укра'ши 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до рш ення MicbKo'i ради вщ 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про 
м1ський бюджет на 2018 рис",

НАКАЗУЮ:

1. Внести змши до спшьного наказу вщ 22.01.2018р. № 01-сп/02/01-10 (з1 зм1нами) 
виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 р к  по в1дцшу культури Лисичансько '1 
MicbKoi' ради за КПКВМБ: 1014060 «Забезпечення д1яльност1 палащв i будинк1в культури, 
клуб1в, центр1в дозв1лля та шших клубних заклад1в», 1014030 «Забезпечення д1яльност1 
б1бл1отек», 1011100 «надання спец1ально! освНи школами естетичного виховання ( 
музичними, художшми, хореограф1чними, театральними, хоровими, мистецькими»

2. Координащю робота та контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника начальника фшансового управл1ння Лисичансько! мюько! ради по бюджету та 
контрольно-рев1зшнш робот1 Малик С.А. та начальника в1ддшу культури Лисичансько! 
MicbKoi' ради Ткаченко Л.В.

Начальник 
вщдшу культури

Начальник

Л.В.Ткаченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мзшстерства ф i ffancie Украши 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Вщдшу культури Лиичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника коштш м1сцевого бюджету)
наказ _______

Фшансового управлшня Лисичансько! м1ськоУ рани 
(найменування шсцевого фшансового органу)

P 2 .0 S . №  & / О / - / 0

ПАСПОРТ
бюджетно! программ м1сцевого бюджету на 2018 pin

1. 1000000 
(КПКВ МБ)

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

2 . 1010000 
(КПКВ МБ)

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

3. 1011100 0960 Надання спещально! освгги школами естетичного виховання (музичними, художшми,
(КПКВМБ)(КФКВК)(1) хореогра<Ычними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетно!- програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16756,766тис. гривень
у тому числи
загального фонду__15181,370_ тис. гривень та
специального фонду _1575,396_ тис. гривень

5. Пщстава для виконання бюджетно! програми:
Конститущя Украши, Бюджетний кодекс Украши, Закон Украши «Про державний бюджет Украши на 2018pi к», Закон Украши вщ 
14.12.2010р. № 2778-У1«Про культуру», Наказ Мпйстерства освгги i науки вщ 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати пращ 
та затвердження схем тарифних розряд1в пращвнигав навчальних заклад1в, установ освНи та наукових установ», Закон Украши «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 прац1вникам», Наказ М1н1стерства ф1нанс1в Украши вщ 2.6.08.2014р. № 836 «Про



деякт питания запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання м1сцевих бюджеПв, рйпення ЛисичанськоУ м1ськоУ 
ради « Про м1ський бюджет на 2018рш» вщ 28.12.2018р. № 41/579
6. Мета бюджетноУ программ
Задоволення потреб д1тей в наданн1 спещальноУ осв1ти ппсолами естетичного виховання (музичними, художшми, хореограф1чними, 
театральними, хоровими, мистецькими)
7. Подпрограмм, спрямован1 на досягнення мети, визначеноУ паспортом бюджетноУ программ

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

8. Обсяги фшансування бюджетноУ программ в розр1з1 завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Пцщрограма/завдання бюджетноУ 
программ

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

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

надання спещальноУ освой в школах 
естетичного виховання.

15181,370 705,49 15886,86

2 1011100 0960 Завдання 2 Поповнення б1блютечних фонд1в 
для б1бл1отек шкш естетичного виховання

0,77 0,77

3 1011100 0960 Завдання 3 Придбання музичних 1нструмент1в 
для шкгл початкового естетичного виховання 
м1ст Лисичанська, Новодружеська, Прившля

212,000 212,000

4 1011100 0960 Завдання 4 Каш'тальний ремонт КЗ 
«Новодружеська ДМШ»

594,136 594,136

5 1011100 0960 Завдання 5 Придбання комп’ютежи техн1ки для 
оновлення техн1чно1 бази шкш естететичного 
виховання

10,000 10,000

6 1011100 0960 Завдання Каштальний ремонт внутр1шньо1 та 
зовгашньо1 системи водопостачання по КЗ 
«Лисичанська дитяча школа мистецтв №1» за 
адресою вул. У кра'шська,28, м. Лисичанськ

53,000 53,000

Усього: 15181,370 1575,396 16756,766

9.Перел1к державних/рег1ональних програм, що виконуються у склад1 бюджетноУ программ
Назва регюнально'У цшьовоУ программ та 

пщпрограми
КПКВК Загальний

фонд
Спещальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5
Державна/регюнальна цшьова програма - - - -

Усього: - - - -

10. Результативш показникн бюджетноУ программ



№ з/п КПКВК Назва показншав Одинця
BHMipy

Джерело шформацп Значения
показншав

1 2 3 4 5 6
1. 1 0 1 1 1 0 0 Завдання!. Надання pirunix можливостей в сфер1 надання спещально! освети в школах естетичного виховання

затрат
кшькють у станов у тому числи од. Зведення плашв по мережч,штатах i 

контингентах, що ф(нансуються з 
мюцевих бюджет! в

4

дитячих музичних шкш од. 1
дитячих шкш мистецтв од. 3
середня кшькють ставок - всього од. штат Hi розписи 191,8
у т.ч. педагопчних прашвниюв од. штатш розписи 150,3
1нших пращвншав штатш розписи 41,5
кшькють клаа'в од. Зведення план1в по мереяа,штатах i 

контингентах, що фшансуються з 
мюцевих бюджет) в

35

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

у тому числи за рахунок загального фонду тис.грн. кошторис 15181,370
за рахунок спещального фонду тис.грн. кошторис 696,306
продукту
середньор!чна кшькють дггей, яю отримують освпу 
в школах естетичного виховання

од. згщно наказ iB 1364

кшькють y4Hie звшьнених вш плати за навчання од. згщно наказ1в 169
ефективносп
кшькють педагопчних ставок на клас од. розрахунок 4,04
кшькють учшв на одну педагопчну ставку од. розрахунок 9
витрати на одного учня, який отримуе ocBiiy за 
рахунок загального фонду

т. грн розрахунок ПД

витрати на одного учня, який отримуе освггу за 
рахунок спещального фонду

т. грн розрахунок 0,510

ЯКОСТ1

вщсоток учн1в, як1 отримують вщпов1дний документ 
про освгеу у школах у плановому nepiofli в!дпов1дно 
до фактичного показника попереднього пер1'оду

% згщно зв1ту

Вщсоток обсягу плати за навчання у школах в 
загальному обсяз1 видатк1в на отримання осв1ти

% розрахунок 10

2 1 0 1 1 1 0 0 Завдання 2. Поповнення б1блштечних фошпв для бсбл1отек шкш естетичного виховання
затрат
Видатки на поповнення б1блютечних фонд1в 
(благод1йн1 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
середш витрати на один npHMipHHK грн. розрахунок 55

якосп
Д инамка 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 ш струменпв для шк1п початкового естетичного виховання MicT Лисичанська, 
Новодружеська, При Bin л я
затрат
Видатки на оновлення основних фонд!в протягом 
планового перюду

тис.грн. Рш ення MicbKoY ради вщ 04.04.18 
№44/647

212,0

продукту
Середня кшькють учшв, як! отримують освпу у 
школах естетичного виховання, всього

Од. Зпдно наказ!в 1364

ефективносп
середш витрати на оновлення основних фонд!в на 
одного учня,який отримуе освпу у школах 
естетичного виховання

Грн. розрахунок 155,4

якосп
Динам!ка оновлення основних фонд1в 
в плановому nepiofli у пор!внян! з минулим роком.

% розрахунок

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

тис.грн. Рш ення MicbKOi ради niд 04.04.18 
№44/647

594,136

продукту
Кшькють об’€кт!в, яю плануеться вщремонтувати Од. Дефектний акт 1

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

ЯКОСТ1
Питома вага юлькосп об’екпв, 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’ютеноУтехшки для оновлення техшчно! бази шкш естететичного виховання
затрат
Видатки на придбання комп’ютержи техшки Тис.грн. кошторис 10
продукту



Техн1чна база шкш естетичного виховання Од. [нвентаризацшний опис 43
Техшчна база шкш естетичного виховання Тис. грн. Журнал-головна 113,9
Поповнення комп’ютерноУ технжи Од. Розрахунок 1
Поповнення комп’ютерно! технжи Тис. грн. розхрахунок 10
ефективносп
Середш витрати на придбання одшеТ одинищ 
технжи

Тис.грн. розрахунок 10

якостт
Динамжа оновлення комп’ютерноТ технжи у 
плановому nepiofli до фактичного показника 
минулого року

%

6 ю ю о о о Завдання. Кап пальни и ремонт внутр1шньо1 та зовшшньоТ системи водопостачання по КЗ «Лисичанська дитяча 
школа мистецтв №1» за адресою вул. УкраТнська,28, м. Лисичанськ
затрат
Обсяг витрат на забезпечення каштального ремонту 
системи водопостачання

тис.грн. Довщка 53,0

продукту
Кшькють об’екйв, яю плануеться вщремонтувати Од. Дефектний акт 1 ’
ефективностт
Середня варисть ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 53,0
ЯКОСТ1
Питома вага кшькост1 об’екДв, на яких плануеться 
проведения каштального ремонту до об’еюлв, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

1 • • • • "У11. Джерела фшансування щвестицшних проектов у po3pi3i пщпрограм

Код

Найменування
джерел

надходжень

------------ !

кпквк

.. ...................................................."...............1
Kacoei видатки станом на 01

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

План видатюв зв1тного пер1оду
Прогноз видатюв до юнця 
реал1зацп швестицшного 

проекту3

Пояснения,
що

характери
зу ю т

джерела
фшансу

вання

загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд

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

1

разом загальний
фонд

спещаль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом

1 2
.....■■■■■..-------1

3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Шдпрограма 1 - - - - - - - - -

1.......J
1нвестицшний 
проект 1

- - -

.... ..  . ..__ 1

- _
1

- - - - - -



у

Надходж ення  /з 
бюдж ет у

- - | - 1
.

-

- - - - -

lm u i дж ерела  
фт ансування (за 
видами)

“
X - - X - - X - - -

Усього - - - - _ ...- ...............1 - - - - - -

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

(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у мюцсвому бюджет! видатюв / надання кредипв на решпзашю швестищйних проекпв (програм).
(3) Прогноз видатюв до кшця реал1зацп 1нвестиц!йного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник В1дд1лу культури 

Погоджено:
Начальник фшансового управл!ння

Л. В. Ткаченко

О.В.Сапегина

Ж



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫстерства (|ннанс!в Украши 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
В ш л ш у  культури Лисичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника кошт!в мюцевого бюджету)
наказ________________ № ______________________

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

№

ПАСПОРТ
бюджетно)* программ м1сцевого бюджету на 2018 pin

1. 1000000 В ш тл к у л ь т у р и  Лисичансько! мюько! ради
( КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 
(КПКВ МБ)

Вшлгп к у л ь т у р и  Лисичансько! мюько! ради
(найменування вщповщального виконавця)

3. 1014030 0824
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1)

Забезпечення д1яльност1 б1бл1отек
(найменування бюджетно! программ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6728,171тис. гривень
у тому числи
загального фонду___6245,240__тис. гривень та
спещального фонду___482,931___тис. гривень

5. Пщстава для виконання бюджетно! програми:
Конститущя Укра'ши, Бюджетний кодекс Укра'ши, Закон Украши «Про державний бюджет Украши на 2018рж », Закон Украши вщ 
14.12.2010 р.
№ 2778-У1«Про культуру», Наказ М1нютерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати прац1вник1в 
культури на основ! Сдино! тарифно! сНки», Закон Украши «Про б1блютеки i б1блютечну справу» вщ 27.01.1995р. № 32/95-ВР 3i змшами 
та доповненнями, постанова КМУ вщ 22.01.2005р. №84 «Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу роклв прац1вникам 
державних i комунальних б1блютек», постанова КМУ вщ 30.09.2009р. №1073 «Про пщвищення заробшю! плати прац1вникам б1бл1отек»,



Наказ Мшютерства фшанспв Украши вщ 26.08.2014р. № 836 «Про деяю питания запровадження програмно-цшьового методу складання 
та виконання м1сцевих бюджеПв, ршзення ЛисичанськоТ м1сько! ради « Про м1ський бюджет на 2018 рис» вщ 28.12.2017р. № 41/579 .
6. Мета бюджетно! програми

Забезпечення прав громадян на б1бл!отечне обслуговування, загальну доступн1сть до шформацп та культурних цшностей, що 
збираються, збер1гаються, надаються в тимчасове користування б1блютеками.
7. Шдпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначено! паспортом бюджетно! програми

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

8. Обсяги фшансування бюджетно! програми в розр1з1 завдань

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

Загальний
фонд

Спещальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1. 1014030 0824 Завдання 1 Забезпечення доступносп для 

громадян документа та шформацп, створення 
умов для повного задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння професшному та 
освтгаьому розвитку громадян, 
комплектування та збершання б1блютечних 
фощцв, Ух облш, контроль за виконанням

6245,240 43,588 6288,828

2. 1014030 0824 Завдання 2 Каштальний ремонт КЗ 
«Лисичанська центр ал1зована б 1блютечна 
система» за адресою пр. Перемоги, 94,м. 
Лисичанськ

253,000 253,000

3. 1014030 0824 Завдання 3 Виготовлення проектно1 

документащ1 на капйальний ремонт системи 
опалювання КЗ «Лисичанська централ1зована 
б1блютечна система» за адресою: вул. 
Ломоносова,40, м. Прившля

30,000 30,000

4. 1014030 0824 Завдання Поповнення б1блттечних фонд in для 
б1бл1отек централ1зованоТ б!блютечно1 системи

156,343 156,343

Усього: 6245,240 482,931 6728,171
9.Перел1к державних/регюнальних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! програми

Назва регюнально! цшьово! 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 Н а з в а  п о к а з н ш а в Одинця
B H M ip y

Джерело шформацп Значения
п о к а зн и ю в

1 2 3 4 5 6
1. 1014030 Завдання1 Забезпечення доступности для гром адян  д о к у м е н т е  т а  ш ф орм ацп , створення умов для повного 

задоволен ня духовних  потреб  гром адян , сприяння проф есш ном у та  освггньому розвитку громадян, 
ком плектування та  зберш ання б 1блю течни х  ф ощ цв, i'x облйс, контроль за  виконанням
затрат
кшькють установ од. Зведення r a ia H iB  по мереж!,штатах i  

контингентах, що фшансуються з  

м!сцевих бюджет1в

2

середня кшьюсть ставок -всього од. штатш розписи 6 8

середня кшьюсть ставок кер1вних пращвнишв од. штата! розписи 14
середня кшькють ставок спещалютсв од. штатш розписи 37,5.
середня кшькють ставок робнниюв од. штатш розписи 16,5
продукту
кшькють користувач1в (читач!в) тис.оаб статистична зв!тн!сть 29,5
б!блютечний фонд тис.прим. статистична зв т л е т ь 356,1
кшькють книговидач тис. прим. статистична звггюсть 546,9
поповнення б1блютечного фонду тис. прим. Довщка (за рахунок платних послуг) 0,053
поповнення б1блютечного фонду тис.грн. Довщка (за рахунок платних послуг) 8,188
списания б|'блютечного фонду тис. прим. статистична зв тп с ть 17,9
списания б!блютечного фонду тис.грн. статистична звшисть 40
ефективносп
кшькють книговидач на одного пращвника (ставку) од. розрахунок 8043
Середш затрата на обслуговування одного читана грн. розрахунок 213
икос™
Динамита поповнення 61’блютечного фонду в 
плановому nepiofli вщповщно до фактичного 
показника попереднього року

% розрахунок

динам ка збшыпення книговидач у плановому 
период у nopiBHHHHi з попередшм перюдом

% розрахунок

2 1014030 Завдання 2 Каштальний ремонт КЗ «Лисичанська централгзована б1блютечна система» за адресою пр. Перемоги,94, м.

I



Лисичанськ
Затрат
Обсяг витратна забезпечення капггального ремонту 
буд1вл1

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

253,0

продукту
Кш ьккть об’ектш, яю плануеться вщремонтувати Од. Дефектний акт 1

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

я кост i
Питома вага юлькосгп об’екпв, на яких плануеться 
проведения капггального ремонту

% розрахунок 100

3 1014030 Завдання 3 Виготовлення проектноТ документацп на каштальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанська 
централвована б1блштечна система» за адресою вул. Ломоносова,40 , м. Привезли
Затрат
Обсяг витрат на виготовлення проектно- 
кошторисно!' документащУ

Тис.грн. Рпнення м кько 1 ради вщ 04.04.18 
№44/647

30,0

продукту
Кшьюсть об’екпв, на яга плануеться виготовлення 
проектно-кошторисноУ документащУ

Од. Заходи програми 1

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

Тис.грн. розрахунок 30,0

якосп
Питома вага кш ькосп об’екпв, на яких плануеться 
проведения виготовлення проектно-кошторисноТ 
документащУ до об’екпв, що потребують ремонту 
каштального ремонту

% розрахунок 100

4 1014030 Завдання Поповнення б1бл1отечних фонив для б1блютек централвованоУ библютечно! системи
Затрат
Видатки на поповнення б1блштечних фощцв Тис.грн. Довщка, заходи програми 156,343

продукту
Б1блютечний фонд Тис.прим. Фшансовий зв1т 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

ефективносп



середш витрати на один прим1рник Грн.. розрахунок 92
я костi
Динам1ка поповнення б1бл1отечного фонду в 
плановому nepiofli до фактичного показника 
попереднього перюду

% розрахунок

11. Джерела фшансування швестицшних проеютв у po3pi3i шдпрограм2

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Kacoei видатки станом на 01 
С1чня звНного перюду План видатюв зв тю го  пер1оду

Прогноз видатюв до юнця 
реал1зацп швестицшного 

проекту3

Пояснения,
що

характери
зу ю т

джерела
ф1нансу-

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 J 7 8____j 9 10 11 12 13

Шдпрограма 1 - - - - - - - - - - -
1нвестицшний _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
проект 1 1
Надходж ення  /з _ _ . . |
бюдж ет у 1
iH iui дж ерела _ 1
фш ансування (за X - - X - - X - - -

____ I видами)

...J Усього - - - - - j - - - - -

(1) Код функцюнально! класифшацн видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не под1Ляеться на пщпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у м1сцевому бюджет! видатшв / надання кредипв на реал1защю швестицшних npoeicriB (програм).
(3) Прогноз видатк|'в до кшця реал1зацп швестицШного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

r J /
Начальник в1ддшу культуры 
Погоджено:
Начальник ф1 маисового управлшня

Л.В.Ткаченко

О.В.Сапегина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшютерства фшанав Укра'ши 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Ri ллшу культури Лисичансько! мкько! ради
(найменування головного розпорядника к о л т в  мюцевого бюджету)
наказ > / .  0 $ . № / 4  - с _______

OinaHcoBoro управлшня Лисичансько'1  мюько! ради 
(найменування м!сцевого фшансового органу)

РУ. РУ, P f  № 9 Г /о /-/0

ПАСПОРТ
бюджетно!* программ м1сцевого бюджету на 2018 piK

1. 100000 
( КПКВ МБ)

Ri ллгп культури Лисичансько! м1сько! ради 
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 
(КПКВ МБ)

Rinain культури Лисичансько! м1сько! ради 
(найменування вщповщального виконавця)

3. 1014060 0828 Забезпечення д1яльност1 палащв i будинкнв культури, клуб1в, центр1в дозвшля та iHHiHx клубних заклад1в
( КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетно! программ)

4. Обсяг бюджетных призначень / бюджетных асыгнувань 9246,382. гривень
у тому числи
загального фонду__7988,98__тис. гривень та
спещального фонду__1257,402 тис. гривень



5. Пщстава для виконання бюджетно! програми:
Конституция Укра'ши, Бюджетний кодекс Укра'ши, Закон Украши «Про державный бюджет Украши на 2018piK», Закон Укра'ши вщ 
14.12.2010р.
№ 2778-У1«Про культуру», Наказ Мш1стерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати прац1вник1в 
культури на основ! едино! тарифно! сггки», Постанова КМУ вщ 09.12.2015р. №1026 «Питания выплати пращвникам державных i 
комунальних клубних заклад1в, парк1в культури та вщпочинку, центр1в (будинмв) народно! творчост1, центр1в культури та дозв1лля, 
шших культурно-осв1тн1х центр1в доплати за выслугу роюв, допомоги для оздоровления та матер1ально! допомоги для вир1шення 
сощально-побутових питань», Наказ Мш1стерства фшанс1в Укра'ши вщ 26.08.2014р. № 836 «Про деяю питания запровадження 
програмно-ц1льового методу складання та виконання м1сцевих бюджет1в, р1шення Лисичансько! м1сько! ради « Про м1ський бюджет на 
2018 р к »  вщ 28.12.2017р. № 41/579
6. Мета бюджетно! програми
Надання послуг з оргашзацп' культурного дозв1лля населения
7. Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначено! паспортом бюджетно! програми

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

8. Обсяги фшансування 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 дозв1лля населения i змщнення 
культурних традицш

7963,493 133,232 8096,725

1014060 0828 Завдання2. Погашения кредиторськоТ 
заборгованосп

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. Каттальний ремонт покр1вл1 КЗ 
«Лисичанський м1ський ПК» за адресою: вул. 
Красна,30, м. Лисичанськ

240,000 240,000

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

660,000 660,000

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

50,000 50,000



Усього: 7988,98 1257,402 9246,382

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

Назва регюнально! цшьово! програми та 
пщпрограми

кпквк Загальний
фонд

Специальный
фонд

Разом

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

Усього: - - - -

10. Результативш показники бюджетно! програми

№ з/п КПКВК Назва показншав Одинця
BHMipy

Джерело шформацй Значения
показниюв

1 2 3 4 5 6
1. 1014060 Заедания Забезпечення оргашзацп культурного дозвшля населения i змщнення культурних традицж

затрат
ктыасть установ од. Зведення планiв по мережьштатах i 

контингентах, що фшансуються з хисцевих
бюджет! в

3

у тому числ1 палаш в культури од. Зведення план!в по мереж!,штатах i 
контингентах, то  ф!нансуються з м!сцевих 

бюджет! в

3

середня ктыеиггь ставок -всього од. штат Hi розписи 95

середня кшькють ставок кер1вних пращвнишв од штатш розписи 8

середня кшькють ставок спеииалкгпв од штатш розписи 23

середня кшькють ставок робнниюв од штатш розписи 64

видатки загального фонду на забезпечення 
д1яльност! палащв культури

т.грн. кошторис 7963,493

продукту
кшьюсть вщвщувачУв (безкоштовно) oci6 об.пк клубноУ роботи 95000
кшьюсть клубних угруповань од. облш клубноУ роботи 63
плановий обсяг доход!в т. грн кошторис 59,4



ефективносп
кшьюсть вщвщувач1в на одного пращвника (ставку) oci6 розрахунок 1000
середш витрати загального фонду на одного вщвщувача грн. розрахунок 83,8
Я КОСТ!
динам жа збшыпення вщвщувач1в у плановому перкэд у 
вщповщно 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. Рнпення MicbKoi ради вщ 04.04.18 
№44/647

198,0

продукту
Кшькють проведения м1ських заход1в у плановому перюд| Од. Заходи програми 12
ефективност!
Середш витрати на придбання звукопосилюючо*1 
апаратури на проведения одного заходу

Тис.грн. розрахунок 16,5

я коси
динамша збшьшення кшькосп заход1в у плановому 
перюд1 у вщповщно до фактичного показника поперед 
нього року

% розрахунок
••

3 1 0 1 4 0 6 0 Завдання Каштальний ремонт покр1вл1 КЗ «Лисичанський мкький ПК» за адресою вул.. Красна,30 м. Лисичаиськ
затрат
Обсяг витрат на забезпечення капггального ремонту 
покр1вл1

Тис.грн. Рнпення м кько1 ради вщ 04.04.18 
№44/647

240,0

продукту

Кшькють об’екпв, яю плануеться вщремонтувати Од. Заходи програми 1
ефективносп

Середня вартють ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 240,0
ЯКОСТ1

Питома вага юлькостт об’ект1в, на яких плануеться 
проведения каштального ремонту до об’еюпв, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

4 1 0 1 4 0 6 0 Завдання Каштальний ремонт КЗ «Лисичанський ПК «Д1амант» вул. ПервомайськаЗО, м. Лисичаиськ
затрат
Обсяг витрат на забезпечення капггального ремонту 
покр1вл1

Тис.грн. Ршення мюькоТ ради вщ 04.04.18 
№44/647

660.0

продукту

Кшьюсть об’екпв. яKi плануеться вщремонтувати Од. Заходи програми 1
ефективносп

Середня вартють ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 660.0



ЯКОСП

Питома вага кш ькосп об’екпв, на яких плануеться 
проведения rani таль но го ремонту до об’екпв, що 
потребують ремонту

% розрахунок 100

5 1 0 1 4 0 6 0 Завдання Виготовлення проектноТ документацн на каштальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанський 
М 1ськ и й  ПК» за адресою вул.. Красна,30 м. Лисичанськ
Затрат
Обсяг витрат на виготовлення проектнсм 
документацн

Тис.грн. PinieHHB мйькоТ ради вщ 04.04.18 
№44/647

50,0

продукту
Кшькють об’екив, на я к! плануеться виготовлення 
проектно-кошторисно'Т документацн

Од. Заходи програми 1

ефектнвносп
Середня вартють виготовлення проектноТ 
документацн на один об’ект

Тис.грн. розрахунок 50,0

якостт
Питома вага кшькосп об’екпв, на яких плануеться 
проведения виготовлення проектноТ документацн до 
об’екпв, що потребують ремонту каштального 
ремонту

% розрахунок 1 0 0

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

Код

Найменування
джерел

надходжень

■

кпквк

Kacoei видатки станом на 01 
с1чня званого перюду План видатк1в зв1тного пер1оду

Прогноз видатюв до кшця 
реалгзагнТ швестицшного 

проекту3

Пояснения,
що

характери-
зують

джерела
фшансу

вання

загальний
фонд

спец1аль- 
ний фонд разом загальний

фонд
спещаль- 
ний фонд разом

1

загальний
фонд

СПС1НШ1Ь-
ний фонд разом

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

Гнвестищйний _ _ - | | - - - - -

проект 1 | 1 j |

Н адходж ення  /з _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _

бюдж ету ; j!



1

lm u i дж ерела  
фт ансування (за 
видами)

-
X !

1

I
X - - X - - -

1Усього 1 - -  1 - - - - - + - -

(1) Код функцюнально'Г класифжацн вида™ в та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на пщпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться ильки для затверджених у MicueBOMy бюджет! видатюв / надання кредит!в на реал!зашю !нвестиц!йних npoeieriB (програм).

(3) Прогноз видатюв до к!нця реал1защ1 швестицшного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

//<? к  /  ------- -f  /  I А
Начальник в1дщлу культуры

1рэ 1 I 
Ц», й \  I

Погоджено:
Начальник фшансового управлшня

Л.В.Ткаченко

О.В.Сапегина


