
Вщдш культури 
ЛисичанськоУ мйськоУ ради

Фшансове управлшня 
ЛисичанськоУ мнськоУ ради

II А К А  3

« / £  » 2018р. №  /м. Л исичанськ
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 паспорЛв бюджетних програм мюцевих бюджеЛв та 3BiTiB про Ух виконання, затвердженими наказом Мшютерства фшанЛв Укра'ши в1д 26 серпня 2014 року № 836 (з1 змшами), зареестрованим у Мш1стерств1 юстицп Укра'ши 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, вщповщно до р1шення M icbKoi ради вщ 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про м1ський бюджет на 2018 рис",
Н АКАЗУЮ :1. Внести змши до спшьного наказу вщ 22.01.2018р. № 01-сп/02/01-10 (з1 зм1нами) виклавши паспорта бюджетних програм на 2018 рж по в1ддшу культури Лисичансько'! 
MicbKoi ради за КПКВМБ: 1014030 «Забезпечення д1яльност1 б1бл1отек»,1014060 «Забезпечення д1яльност1 палавйв i будинк1в культури, клуб1в, центр1в дозвшля та 1нших клубних заклад1в» в новш редакцй'.

2. Координащю робота та контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника фшансового управлшня Лисичансько'! MicbKoi ради по бюджету та контрольно-рев1зшнш робот1 Малик С .А . та головного спещалюта в1дд1лу культури Лисичансько! м1сько'! ради Остахову М .С.



1 .1 0 0 0 0 0 0
(КПКВ МБ)

ПАСПОРТ
бюджетноТ программ мюцевого бюджету на 2018 pin 

В<ддт культури ЛисичанськоТ’ мюько'Т ради
(найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ M iHiCTepcTBa фЫанав УкраТни

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Вщдту культури ЛисичанськоТ мюько'Т ради
( найменування головного розпорядника кошпв мюцевого бюджету)
наказ вщ /£ / / .  /<Р № Y5-C. ̂
ФЫансового управлЫня ЛисичанськоТ мюько'Т ради 
( найменування головного розпорядника коигпв мюцевого бюджету)

Bifl /£/У. / 5  № *£С>/о/-/0

2. 1010000
(КПКВ МБ)

1014060 0828 Забсзпеченин дТяльностт палацш i Оудинкш культури, клувш, центрш дозвшля та шших клу&них закладш
(КПКВ МБ) КФКВК(1) ( найменування бюджетноТ програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9283,689 тис. грн.
у т о м у  ЧИОТ

загального фонду 7988,980 тис.грн.та
специального фонду 1294,709 тис. грн.

5. Пщстава для виконання бюджетноТ програми

Вщдш культури ЛисичанськоУ мюько’Т ради
(найменування в1дповщального виконавця)

■ \ Л

Конститущя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТ'ни "Про державний бюджет УкраТ'нина 2018 piK", Закон УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ 
MiHiCTepcTBa культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати пращ пращвниюв культури на основ! Сдино'Т тарифно)' атки", Постанова 
КМУ вщ 09.12.2005р. №1026 "Питания виплати працвникам державних i комунальних кпубних закпад1в, парюв культури та вщпочинку, центр1в (будинюв) народно)' 
творчост1, центр1в культури та дозвтля, Ыших культурно-ocBiTHix центр1в доплати за вислугу роюв, допомоги на оздоровления та матер1ально) допоги для вир1шення 
сощально- побутових питань", Наказ Мшютерства фЫанав УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяк1 питания запровадження програмно-цтьового методу 
скпадання та виконання мюцевих бюджелв", р1шення ЛисичанськоТ мюько'Т ради про м1ський бюджет на 2018 piK" вщ 28.12.2017р. № 41/579

6 Мета бюджетноТ програмиНадання послуг з орган i3auiii культурного дозвыля населения
7.Пщпрограми спрямован1 на досягнення мети, визначено) паспортом бюджетноТ програми
№з/п КПКВК КФКВК Назва пщпрограми

8 Обсяги фшансування бюджетноТ програми в po3pi3i завдань

№з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/ завдання бюджетноТ програми Загальний фонд Спещальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7



1 1014060 0828
Завдання Забезпечення оргаызаци культурного дозвтля населения i змщнення 
культурнихз традицж 7963,493 170,539 8134,032

2 1014060 0828 Завдання Погашения кредиторсько'| заборгованносл 1,657 1,657

3 1014060 0828 Завдання Придбання звукопосилюючоТ апаратури в КЗ "ПК iiw. В.Н.Сосюри" 23,830 174,170 198,000

4 1014060 0828
Завдання Капггальний ремонт покр1вл1 КЗ "Лисичанський ПК" за адресою пр. 
Красна,30, м. Лисичанськ 240,000 240,000

5 1014060 0828
Завдання Кап1тальний ремонт noKpieni КЗ "Лисичанський ПК "Д1амант" за 
адресою пр. Первомайська.ЗО, м. Лисичанськ 660,000 660,000

6 1014060 0828

Завдання Виготовлення проектно-кошторисноУ документацн на каштальний 
ремонт ситеми опалювання КЗ "Лисичанський мюький ПК" за адресою вул. 
Красна, 30, м. Лисичанськ 50,000 50,000
Усього 7988,980 1294,709 9283,689

9. Перел1к державних/регюнальних програм, що виконуються у склад1 бюджеьно! программ

Назва регюнально! цтьово! программ та пщпрограми КП КВ К загальний фонд слефальний фонд разом
1 2 3 4 5

Державна/ ругюнальна цтьова програма
Усього

10 Результативш показники бюджетно! программ

№з/п КПКВК Назва показниюв
одиниця

BMMipy Джерело тформацм
------ значения------

показниюв
1 2 3 4 5 6

1014060 Завдання Забезпечення оргажзацп культурного дозвтля населения i змщнення культурнихз традицш
затрат

ктьюсть установ од.
ЗБёДёННЯ ПЛЭН1Б Пб МерёМ, ш+ётБх 1 кбнтингё+Бх, щб1 
фшансуються з м1сцквих бюджелв 3

у тому чист Палафв культури од. Зведення плажв по мережг штатах i контингетах, що 3
ктьюсть ставок - всього од. штаты розписи 95
ктьюсть ставок кер1вних парщвниюв од. штаты розписи 8
ктьюсть ставок спещалют1в од. штаты розписи 23
ктьк1сть ставок робггниюв од. штаты розписи ----------------------- 64
видатки загального фонду на забезпечення д1яльносгп палашв культури тис.гон. Д О В 1 Д К Э -----------------тшт
продукту
ктьюсть вщвщувач1в ( безкоштовно) oci6 облж клубноУ роботи 95000
ктьюсть кпубних угруповань одиниць обл1к клубноУ роботи 63
ефективносл
ктьюсть вщвщувач1в на одного прафвника (ставку) од. розрахунок -------------------- т ш о

середж витрати загального фонду на одного в1двщувача гон. розрахунок --------------------- 5ТТ
ЯКО СТ1

динамка збтьшення вщв1дувач1в у плановому nepiofli вщповщно до фактичного 
показника попереднього року % розрахунок

11. Джерела фжансування швестмцтнмх проеклв у po3pi3i пщпрограм
KacoBi видатки станом на 01 ачня 
з1втного перюду_________________ план видатк!в звиного перюду

прогноз видатк1в до юнця реал1зацм 
жвестецжного проекту______

пояснения, що 
характеризуют

* *



код
Найменування джерел 
надходжень к п к к в к

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

джерела
фшансування

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

шдпрограма 1

швестицшний проект 1
надходження i3 бюджету

irniji джерела 
фшансування (за видами) X X X

усього

(1) Код функцюнальноТ класифжаци видатав та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подтяеться на пщпрограми

(2) Пункт 11 заповнюеться ттьки для затверджених у м1сцевому бюдеж1 видатюв/ надання кредиЛв на peanixapiio швестицшних проекпв (профам)

(3) Прогноз видатмв до юнця реал1заци жвестифйного проекту зааначаються з розбивкою роками.

Кер1вник
Погоджено
Начальник сеансового управляя

Остахова М.С. 

Сапегина О.В.



1. 1 0 0 0 0 0 0

(КПКВ МБ)

ПАСПОРТ
бюджетно'1 программ мюцевого бюджету на 2018 р!к 

В щ дт культури ЛисичанськоТ мюькоТ ради
(найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фжанав УкраТни

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Вщдшу культури ЛисичанськоТ мюько'Т ради
( найменування головного розпорядника кошнв м1сцевого бюджету)
наказ вщ /6.// /%, № -/‘5-Сгг-
ФЫансового управлЫня ЛисичанськоТ мюькоТ ради
( найменування головного розпорядника коитв м1сцевого бюджету)

ВЩ / 6  /У . /%  №  7 * > 0 /р / -/£ )

2 . 1010000 В щ дт культури ЛисичанськоТ' мюькоТ ради
(КПКВ МБ) (найменування вщпов1дального виконавця)

3.1014030 0824 Забезпечення д1яльност1 б1блютек
(КПКВ МБ) КФКВК(1) ( найменування бюджетноТ програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6554,909 тис. грн.
у тому числ1
загального фонду 6049,440 тис.грн.та
спефального фонду 505,469 тис. грн.

5. Пщстава для виконання бюджетно'Т програми
Конституфя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет УкраТнина 2018 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 прац1вниюв культури на основ! СдиноТ тарифно!' атки", Закон УкраТни 
"Про б1бтютеки i б1бл1отечну справу" вщ 27.01.1995р. №32/95-IP 3i змЫами та доповненнями, Постанова КМУ вщ 22.01.2005р. №84 "Про затвердження порядку 
виплати доплати за вислугу роюв прац1вникам державних i комунальних б1бтютек", Постанова КМУ вщ 30.09.2009р." 1073 "Про пщвищення зароб1тно'Т плати 
прац1вникам б1бл1отек" Наказ MiHicTepcTBa ф1нанав УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового методу складання та 
виконання м1сцевих бюджелв", р1шення ЛисичанськоТ MicbKO'T ради про мюький бюджет на 2018 piK" вщ 28.12.2017р. № 41/579

6 Мета бюджетноТ програмиЗабезпечення прав громадян на б1б;потечне обслуговування, загальну доступн1сть до Тнформацп та культурних шнностей, що збираються, збер1гаються, надаються в тимчасове користування б1бл1отеками
7.Пщпрограми спрямован1 на досягнення мети, визначеноТ паспортом бюджетноТ програми
№з/п кпквк КФКВК Назва пщпрограми

8 О бсяги ян ан сув ан н я  бю джетноТ програм и в po3pi3i зав д ан ь

№з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/ завдання бюджетноТ програми Загальний фонд Спещальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7

♦



1 1014030 0824

Завдання Забезпечення доступносл для громадян документе та жформацм, 
створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння 
профеайному та освпхьому розвитку громадян, комплектування та зберюання 
б1бтотечниТ фондщ, контроль за Тх обл1к, контроль за Тх виконанням. 6049,440 55,038 6104,478

2 1014030 0824
Завдання Капггальний ремонт КЗ "Лисичанська централ1зована б1блютечна 
система" за адресою пр. Перемоги, 94, м. Лисичанськ 253,000 253,000

3 1014030 0824

Завдання Виготовлення проектноТ документацм на каттальний ремонтсистеми 
опалювання КЗ"Лисичанська централ1зована б1блютечна система" за адресою: 
вул.Ломоносова,40 , м. Привтля 30,000 30,000

4 1014030 0824
Завдання Поповнення б1бтютечних фонд1в для б1блютек централ1зовано'Т 
б1блютечно'Т системи 167,431 167,431
Усього 6049,440 505,469 6554,909

9. Перелж державних/репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетноТ программ

Назва репональноТ цтьовоУ программ та пщпрограми КП КВ К загальний фонд спефальний фонд разом
1 2 3 4 5

Державна/ рупональна цтьова програма
Усього

10 Результативж показники бюджетно! программ

№ з/п КП КВ К Назва показнию в
идиницн

BMMipy Д ж ерело тф орм ацм
------- значения-------

показнию в
1 2 3 4 5 6

1014030
Завдання Забезпечення доступносл для громадян докуменлв та шформацп, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння 
професшному та освггньому розвитку громадян, комплектування та збер1гання б1бтотечни'Т фонд1в, контроль за Тх облж, контроль за Т'х виконанням.
затрат

ктькють установ од.
введения планш по мережг штатах i контингётЗх, щб 
фшансуються з мюцквих бюджелв 2

ктькють ставок - всього од. штаты розписи 68
ктькють ставок кер1вних парщвниюв од. штаты розписи 14
ктькють ставок спещалюпв од. штаты розписи v 37,5
ктькють ставок роБГтниюв од. штаты розписи ------------------------- ТБ75
видатки на поповнення б1блютечних фонд1в Т И С .г о н . довщка -------------------- Ш Л Я
продукту
KinbKicTb користувач1в ( читач1в) ТИС. oci6 статистична зв|'тысть 29,5
б1блютечний фонд ТИС.прим. статистична звггнють 259,8
ктькють книговидач ТИС.прим. статистична зв1тысть 546,9
поповнення б1блютечного фонду тис.прим. зв1тн1сть установ 1,859
ефективносл
ктькють книговидач на одного прафвника (ставку) од. розрахунок 3043
середня вартють одного прим!рника гон. розрахунок ----------------------------90
якосп
динамка збтьшення книговидач у плановому nepiofli пор1вняно з попередым 
роком % розрахунок

11. Джерела фжансування Ывестицтнмх проекта у po3pi3i пщпрограм
Kacoei видатки станом на 01 ачня 
з1втного перюду план видатмв званого перюду

прогноз видатюв до кшця реал1зацм 
жвестещйного проекту

пояснения, що 
характеризують



*

код
Найменування джерел 
надходжень кпкквк

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

джерела
фЫансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

шдпрограма 1
жвестицжний проект 1

надходження i3 бюджету

шил джерела 
ф1нансування (за видами) X X X

усього

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

(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у мюцевому бюдеж1 видатюв/ надання кредите на peanixauiio жвестицшних проеютв (програм)

(3) Прогноз видатюв до юнця реал1зацм жвестифйного проекту зааначаються з розбивкою роками.

KepiBHHK
Погоджено
Начальник ф1нансового управлшня

Остахова М.С. 

Сапегина О.В.

1


