
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

28Л0.2021 №116
м. Лисичанськ

Про внесення змін до 
наказу від 24.03.2021 № 21

Керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, відповідно до розпорядження керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації «Про бюджет Лисичанської міської 
територіальної громади*на 2021 рік» від 17 березня 2021 року № 56

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу від 24.03.2021 № 21, виклавши в новій редакції 
паспорти бюджетних програм на 2021 рік по відділу культури за

КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів»; 
КПКВМБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами».

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу 
покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Любов 
ПИВОВАРОВУ.

Начальник Людмила ТКАЧЕНКО



1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фшенсіз України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області_____________________________
Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЛЯ. / а  л и / * Ш ___________
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 
Луганської області____________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Вщділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 
Луганської області____________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

І

3. 1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1251900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 226 644,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 086 399,00 гривень та
спеціального фонду- __________ 140 245,00__________гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України від 14.12.2010р. № 2778-УІ "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму №745 
від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 09.12.2015р. "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, 
парків культури, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури і дозвілля, інших культурно- освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення 
соціально- побутових питань", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, розпорядження 
керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік" від 17.03.2021 №56 зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Створення умовдля розвитку соціальной структури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професфйної та самодіяльної 
художньої творчості.

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

»



: 1 ; .2 ; 3 4 5

? г
.:с;Г;г.‘ печення організації культурного дозвілля нг.-глудня і зміцнення культурних традицій Ь  086 399,00 140 245,00 17 226 644,00

УСЬОГО 17 086 399,00 140 245,00 17 226 644,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в Лисичанську, 
затверджена розпорядженням від 30.11.2020 № 784.

32269,00 32269,00

Усього 32 269,00 32 269,00

11, Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т

1 кількість установ од. зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах

3,00 0,00 3,00

2 середня кількість ставок- всього од. штатні розписи 126,75 0,00 126,75
3 середня кількість ставок керівних працівників од. штатні розписи 8,00 0,00 8,00
4 середня кількість ставок спеціалістів од. штатні розписи 42,50 0,00 42,50
5 середня кількість ставок робітників * од. штатні розписи 76,25 0,00 76,25
6 видатки на забезпечення діяльності палаців культури грн. кошторис 17 086 399,00 140 245,00 17 226 644,00

ППШІУКТУ______________________
к і л ь к і с т ь  в ід в ід у в а ч і в  ( б е з к о ш т о в н о ) о с іб 66 000,00 0,00 66 000,00

1 чоловіки__________________________ осіб обпік клубної побити 24 700,00 0,00 24 700.00
1 жінки осіб облік клубної поботи 41 300,00 0,00 41 300,00
2 кількість клубних угруповань од. облік клубної роботи 105,00 0,00 105,00

е ф е к т и в н о с т і
к і л ь к і с т ь  в ід в ід у в а ч і в  н а  о д н о г о  п р а ц і в н и к а о д . 520,00 0,00 520,00

1 чоловіки од. розрахунок 195,00 0,00 195,00
1 жінки од. облік клубної роботи 325,00 0,00 325,00
2 середні витрати загального фонду на одного відвідувача грн. розрахунок 258,88 2,12 261,00

ЯКОСТІ

1 динаміка збільшення кількості відвідувачівна одного працівника
____________________________________________ б - Т аЯ К у !____________________________________________

відс. розрахунок 123,40 0,00 123,40

Керівник установи-головного розпорядника бюджетни коштів/ 
заступник керівника установи

Людмила ТКАЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року .У® 836 

. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від '9  : рудня 2018 року № 12091

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області_____________________________
Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ґал& л; № ///■____________
рік

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 
Луганської області____________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 
Луганської області____________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

3 .  ____________1011080_____________ ________________ 1080________________ ___________ 0960____________  Надання спеціальної освіти мистецькими школами_________  _______ 1251900000_____
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) * *

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 662 507,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 ЗОЇ 342,00 гривень та
спеціального фонду- 1361 165,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України від 14.12.2010р. №  2778-УІ "Про культуру", Наказ 
Міністерства освіти і науки від 26.09.2005р. №  557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти 
та наукових установ", Закон України "Про освіту від 05.09.2017р.№  215-УІП зі змінами та доповненнями ", Постанова КМУ від 23.03.2011р. №  373 "Про встановлення надбавки 
педагогічним працівникам закладів", Постанова КМ У від 10.07.2019 №  695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11.01.2018 № 22", Наказ Міністерства фінансів України від 
26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік" від 17.03.2021 №  56 зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва
7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дітей в наданні спеціальної освіти мистецькими школами
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання 24 301 342,00 1 361 165,00 25 662 507,00

УСЬОГО 24 ЗОЇ 342,00 1 361 165,00 25 662 507,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень



!г  Ж з /п Иайменувт,: н я місцевої /  регіональної програми V  ' Загальний фонд Спеці и л ьн й й  ф о н д Усього
і і 2 і 3 4 5

Г
і— Усього І 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1
кількість установ

од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах, «до фінансуються з 
місцевих бюджетів

4,00 0,00 4,00

2
у тому числі музичних шкіл

од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах, що фінансуються з 
місцевих бюджетів

1,00 0,00 1,00

3
дитячих шкіл мистецтв

од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах, що фінансуються з 
місцевих бюджетів

3,00 0,00 3,00

4 середня кількість ставок - всього од. штатні розписи 176,80 15,00 191,80
5 у тому числі педагогічного персоналу од. штатні розписи 135,30 15,00 150,30
6 інших працівників од. штатні розписи 41,50 0,00 41,50
7 кількість класів од. звітність по школах 35,00 0,00 35,00
8 видатки на отримання освіти грн. кошторис 24 301 342,00 1 361 165,00 25 662 507,00
9 V тому числі за рахунок загального фонду грн. кошторис 24 301 342,00 0,00 24 ЗОЇ 342,00
10 за рахунок спеціального фон^у грн. кошторис 0,00 1 361 165,00 1 361 165,00

продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах 

естетичного виховання у тому числі
осіб 1 310,00 0,00 1 310,00

1 хлопчики осіб згідно наказів 300,00 0,00 300,00
1 дівчатка осіб згідно наказів 1 010,00 0,00 1 010,00
2 кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб згідно наказів 162,00 0,00 162,00

ефективності
1 кількість педагогічних ставок на клас од. розрахунок 3,86 0,43 4,29

кількість учнів на одну педагогічну ставку од. 10,00 0,00
2 хлопчиків од. розрахунок 2,00 0,00 2,00
2 дівчаток од. розрахунок 8,00 0,00 8,00

3 витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок загального 
фонду

грн. розрахунок 18 550,60 0,00 ^ 18 550,60

4 витрати наодного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального 
фонду

грн. розрахунок 0,00 1 039,00 1 039,00

якості

1 відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту до 
попереднього періоду

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі 
видатків на отримання освіти

відс. розрахунок 0,00 3,00

Ксрівник.лсіанони- 1  оловної о розпорядника бюджетни коштів/ Людмила ТКАЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

о  р  \1ня ЛисйчаНської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганськоїх>бластіФфагісрве уіі,
(Назва м і с ц е в о г о ^ у )
Керівник місцевого фінансової о органу/ заступник керівника 
місцевої а  фінансової о ’орлрну

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.


