
Вщдш культури 
Лисичансько'1 MicbKo'i ради

Фшансове управлшня 
Лисичансько'1 мкькоУ ради

Н А К А З

« ^ > » /У  2018р.

м. Л исичанськ

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

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу У крайни, Правилами складання 
паспорЛв бюджетних програм мюцевих бюджетов та з в т в  про i‘x виконання, 
затвердженимн наказом МЫстерства фшаншв Украши вщ 26 серпня 2014 року № 836 (31 

змшами), зареестрованим у Мшютерств1 юстицн Укра'ши 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до рйнення мюькоТ ради вщ 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про 
мюький бюджет на 2018 рис",

НАКАЗУЮ:

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 вщдшу культури Лисичансько'1 

MicbKo'i ради за КПКВМБ: 1014030 «Забезпечення /пяльноеп бШлютек»,1014060 
«Забезпечення д^яльносН палащв i будинюв культури, клуб1в, центров дозвшля та шших 
клубних заклад] в», 1010160 Кер1вництво i управл1ння у вщповщнш сфер! у м1стах (MicH 
Киев1), селищах, селах, об’еднаних територ1альних громадах»,1011100 «Надання осв1ти 
школами естетичного виховання (музичними, художн1ми, хореограф1чними, 
театралышми, хоровими, мистецькими), 1014081 «Забезпечення д1яльност11нших заклад1в 
в галуз1 культури i мистецтва» в новш редакцп

2. Координацию робота та контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника начальника фшансового управлшня Лисичансько'1 м1сько\' ради по бюджету та 
контролыю-рев1зшнШ робот1 Малик С.А. та начальника вщдшу культури Лисичансько'1 

MicbKo'i ради Ткл1 юнко Л.В.

01 ради

Х.В.Ткаченко

Начальник Начальник
фшансового управлшня 

Лисичансько'1 мкькой ради
i j H n a i i t u m

Лисичанс!

\ \  %
м.п.

\V '’ ‘ .у. / /

О.В.Сапегина



1.1000000
(КПКВ МБ)

ПАСПОРТ
бюджетно! программ мюцевого бюджету на 2018 р!к 

В щ д т культури Лисичансько! мюько! ради
(найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫютерства фжанав УкраТни
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Вщдшу культури Лисичансько! мюько! ради
( найменування головного розпорядника кошпв мюцевого бюджету)
наказ ct£>
Ф1нансового управляя Лисичансько! мюько! ради
( найменування головного розпорядника коптив мюцевого бюджету)
вщ %7. /У : /2  №

2. 1010000 Вщдш культури Лисичансько! мюько! ради
(КПКВ МБ) (найменування вдпов1дального виконавця) I

3.1010160 0111 Кер1вництво i управлшня у вщ повщ жй сфер! у мютах ( MicTi Киев!) селища, селах, об"еднаних територ1альних громадах.
(КПКВ МБ) КФКВК(1) ( найменування бюджетно! програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 827,115 тис. грн.

у тому nncni
загального фонду 827,115 тис.грн.та
спещального фонду _________  тис. грн.

5. Пщстава для виконання бюджетно! програми

Конституфя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет УкраТни на 2018 piK", Закон УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ 
М1н1стерства культури (туризму № 745 вщ 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати пращ пращвниюв культури на основ! Сдино! тарифно! спжи", Наказ 
MiHiCTepcTBa ф танав УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяк1 питания запровадження програмно-цшьового методу скпадання та виконання м1сцевих бюджелв", 
р1шення Лисичансько! мюько! ради про мюький бюджет на 2018 piK" в щ  28.12.2017р. № 41/579

6 Мета бюджетно! програми
Кер1вництво i управлтня у вщповщжй сфер1 у мютах (мкгп Kneei), селищах, селах, об"еднаних територ1альних громадах.
7.Шдпрог рами спрямоваж на досягнення мети, визначено! паспортом бюджетно! програми
№з/п кпквк КФКВК Назва пщпрограми

8 Обсяги сэ1нансування бюджетно! програми в po3pi3i завдань

№з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/ заедания бюджетно! програми Загальний фонд Спещальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7

1 1010160 0111
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 
сфер1 культури мюта Лисинанська 807,285 807,285
Завдання. Погашения кредиторсько! заборгованосл 19,830 19,830
Усього 827,115 827,115



*

9. Перелж державних/репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно!' программ

Назва репонально! цтьовоТ программ та пщпрограми КПКВК загальний фонд спефальний фонд разом
1 2 3 4 5

Державна/ рупональна цтьова програма
Усього

10 Результативш показники бюджетно! программ

№з/п КПКВК Назва показниюв
ОдИниця

BMMipy Джерело !нформаци значения показниюв
1 2 3 4 5 6

1010160 Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфер1 культури мюта Лисичанська
затрат

кшыасть штатних одиниць о д . штатний розпис 5
продукту

кшьмсть отриманих доручень, лист1в, звернень, заяв, скарг о д .
Книга реестраци вх1дноТ корепонденцм зпдно чинного 
зхаконодавства 2973

кшыасть прийнятих номативно- правових aKTiB о д .
Книга реестраци вхщноТ корепонденцм зпдно чинного 
зхаконодавства 334

ефективносл
кшьюсгь виконаних доручень, лиспе, звернень, заяв, скарг ОД. розрахунок 595

кшьюсть прийнятих доручень, лиспе, звернень, заяв, скарг о д . розрахунок 67

якосп

- Высоток вчасно кшьюсть виконаних доручень, лиспе, звернень, заяв, скарг у Тх 
загальжй кшькосп %

11. Джерела фжансування жвестмцшнмх проеклв у po3pi3i тдпрограм

код
Найменування джерел 
надходжень кпкквк

KacoBi видатки станом на 01 ачня 
з1втного перюду план видатюв званого перюду

прогноз видатюв до юнця реал1зацм 
швестещйного проекту пояснения, що 

характеризуют джерела 
фЫансування

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
пщпрограма 1
жвестифйний проект 1
надходження i3 бюджету

iHiui джерела 
фшансування (за видами) X X X
усього

(1) Код функцюнальноТ класиф1кацм видатювта кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна лрограма не подтяеться на подпрограмм
(2) Пункт 11 заповнюеться ттьки для затверджених у мюцевому бюдеж1 видатюв/ надання кредите на peanixaijiio жвестифйних проектов (програм)
(3) Прогноз видатюв до кжця реал1зацн швестифйного проекту зааначаються з розбивкою роками.

Начальник вщдту культури 
Погоджено
Начальникф!нансового управлтня

Ткаченко Л.В. 

Сапегина О.В.

Ф
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ПАСПОРТ
бюджетноТ программ мюцевого бюджету на 2018 р!к 

1.1000000 Вщдш культури ЛисичанськоТ мюькоТ ради
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Вщдш культури ЛисичанськоТ мюькоТ ради
(КПКВ МБ) (найменування вщпов1дального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicrepcTBa фшанав УкраТни
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
В щ дту культури ЛисичанськоТ мюькоТ ради
( найменування головного розпорядника коигпв мюцевого бюджету)
наказ вщЗОу/. /Ъ  № d  Ф-'Сгг.
Ф1нансового управлжня ЛисичанськоТ мюькоТ ради 
( найменування головного розпорядника коигпв мюцевого бюджету)

В'Д Дй //. /Я  №

. 1

1011100 0960 Надання спещальноТ осв1ти школами естетичного виховання (музичними, художн!ми, хореограф1чними, театральними,
(КПКВ МБ) КФКВК(1) ( найменування бюджетноТ програми) Х О Р О В И М И , МИСТецьКИМИ
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17066,991 тис. грн.

у тому числ1
загального фонду 15171,770 тис.грн.та 
спефального фонду 1895,221 тис. грн.

5. Пщстава для виконання бюджетноТ програми

Ф

Конституц1я Укра'Тни, Бюджетний кодекс, Закон украТ'ни "Про державний бюджет Укра'шина 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 npaqi прац1вниюв культури на основ) СдиноТ тарифно!' с1тки", Закон УкраТни 
"Про осв1ту" вщ 05.09.2007р. № 512-VIII 3i зм1нами та доповненнями, Постанови КМУ вщ 23.03.2011р.№ 373 "Про встановлення надбавки у po3Mipi 20% 
посадовогоокпаду педагопчним пращвникм", Наказ MiHicTepcTBa ф1нанав УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового 
методу складання та виконання мюцевих бюджет1в", р!шення ЛисичанськоТ мюькоТ ради про м1ський бюджет на 2018 рж" вщ 28.12.2017р. № 41/579

6 Мета бюджетноТ програми

Задоволення потреб д1тей в наданш спец1альноТ осв1ти школами естетичного виховання (музичними, художшми. хореограф1чними, театральними, хоровими, 
мистецькими)
7.Пщпрог эами спрямоваш на досягнення мети, визначеноТ 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 Спец1альний фонд [Разом
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1 2 3 4 5 6 7

1 1011100 0960
Завдання надання можливостей в сфер1 надання спец1альнсн освгги в школах 
естетичного виховання 15171,770 1135,633 16307,403

2 1011100 0960
Завдання Поповнення бтютечних фонд1в для б1блютек ш кт естетичного 
виховання 0,770 0,770

3 1011100 0960
Завдання Придбання музичних Ыструметтв для ш кт естетичного виховання 
M ic r  Лисичанська, Новодружеська, Прившля. 212,000 212,000

4 1011100 0960
Завдання Капггальний ремонт i КЗ "Новодружеська ДШМ" за адресою пр. 
Красна,30, м. Лисичанськ 483,818 483,818

5 1011100 0960
Завдання Придбання комгГютерноТтехшки для оновлення техжчноТ бази ш кт 
естетичного виховання 10,000 10,000

6 1011100 0960

Завдання Каттальний ремонт внутри1шньоТ i зовжшньоТ системи 
водопостачання по КЗ "Лисичанська дитяча школа мистецтв №1" за адресою 
вул.УкраУнська, 28, м. Лисичанськ 53,000 53,000
Усього 15171,770 1895,221 17066,991

9. flepeniK державних/репональних програм, що виконуються у склад! бюджеьно! программ

Назва регюналы-ю'1 цтьовоТ программ та пщпрограми КПКВК загальний фонд спефальний фонд разом
1 2 3 4 5

Державна/ рупональна цтьова програма
Усього

10 Результативж показники бюджетно'!' программ

№з/п К П К В К Назва показниюв
■ 'ОДМНИЩГ 

BMMipy Джерело жформаци
значения
показниюв

1 2 3 4 5 6

1 0 1 1 1 0 0 Завдання надання можливостей в ccpepi надання спефальноТ освти в школах естетичного виховання
затрат

кмыасть установ у тому числ1 ОД.
введения плажв по мереж|, штатах i контингетах, що 
ф|нансуються з м1сцквих бюджеЛв 4

дитячих музичних ш кт од. т
дитячих ш кт мистецтв од. 3

ктькють ставок - всього од. штатн1 розписи 191,8

у тому числ1 педагопчних прафвник1в од. LUTaTHi розписи 150,3

\нш\лх прац1вниюв од. штатн! розписи 41,5
ктькють клаав од. штатн! розписи 35
видатки на отримання осв!ти- всього тис.гон . кошторис 16317,003
у тому числ1 за рахунок загального фонду тис.гон . кошторис 15171,77
за рахунок спефального фонду тис.гон . кошторис 1135,633
продукту
середньор1чна ктьюсть д1тей, як1 отримують осв1ту в школах естетичного oci6 зпдно наказ1в 1364
виховання
ктькють учыв звтьнених вщ плати за навчання oci6 зпдно наказ1в 169
ефективност1
ктьюсть педагопчних ставок на клас од. розрахунок 4754
ктьк1сть учн1в на одну педагопчну ставку од. розрахунок 5
витрати на одногоучня, який отримуе освту за рахунок загального фонду од. розрахунок 11.6Й
витрати на одного учня, який отримуе освту за рахунок спефального фонду гон. розрахунок СГ535

якосп
Nsr
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ч.
высоток y4His, ЯК1 отримують вщповщний документ про ocBiTy у школах у
плановому nepiofli вшповдно до фактичного показника попереднього року % зпдно зв1ту
вщссток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсяз1 видатюв на
отримання o c s iT H % розрахунок 4,8

11. Джерела фжансування жвестицжних проеклв у po3pi3i пщпрограм

код
Найменування джерел 
надходжень кпкквк

KacoBi видатки станом на 01 ачня з1втного 
nepiofly план видатюв звп-ного перюду

прогноз видатюв до юнця реал1заци 
жвестецшного проекту

пояснения, що 
характеризують 
джерела 
фжансування

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
шдпрограма 1
жвестифйний проект 1
надходження i3 бюджету

iH m i джерела
фжансування (за видами) X X X
усього

(1) Код функцюнально'!' класифжацн видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подтяеться на тдпрограми
(2) Пункт 11 заповнюеться ттьки для затверджених у мюцевому бюдеж1 видатюв/ надання кредите на реал1хафю Ывестифйних проекта (програм)
(3) Прогноз видатюв до юнця реал1зацм жвестифйного проекту зааначаються з розбивкою роками.

KepiBHHK
Погоджено

/  Начальник фшансового управлЫня

7

Ткаченко Л.В, 

Сапегина О.В.
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ПАСПОРТ
бюджетноУ програми мюцевого бюджету на 2018 piK 

Вщдш культури ЛисичанськоТ мюькоТ ради
(найменування головного розпорядника)

1. 1000000
(КПКВ МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫстерства фшанав УкраТни
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Biftqiny культури ЛисичанськоТ мюькоТ ради
( найменування головного розпорядника коигпв мюцевого бюджету)
наказ вщ $0. /$> №
Ф1нансового управляя ЛисичанськоТ мюькоТ ради
( найменування головного розпорядника коптив мюцевого бюджету) 
Bifl /%  № f t / ,

2. 1010000
(КПКВ МБ)

В щ д т культури ЛисичанськоТ мюькоТ ради
(найменування вщповщального виконавця) V . 1

6617,089 тис. грн.

5943,725 тис.грн.та 
673,364 тис. грн.

3.1014030 0824 Забезпечення д1яльност1 б}блютек
(КПКВ МБ) КФКВК(1) ( найменування бюджетноТ програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

у тому HHCni 
загального фонду 
спефального фонду 

5. Пщстава для виконання бюджетноТ програми
Конституция УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет Укра'Тнина 2018 piK", Закон УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ 
М1н1стерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати npaqi прафвниюв культури на основ! СдиноТ тарифно)' атки", Закон УкраТни 
"Про б1бтютеки i 5|бл1отечну справу" вщ 27.01.1995р. №32/95-IP 3i зм1нами та доповненнями, Постанова КМУ вщ 22.01.2005р. №84 "Про затвердження порядку 
виплати доплати за вислугу роюв прац1вникам державних i комунальних 6i6miOTeK", Постанова КМУ вщ 30.09.2009р." 1073 "Про пщвищення зароб1тноТ плати 
прац1вникам б1блютек" Наказ М1н1стерства ф1нанс1в УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цтьового методу складання та 
виконання мюцевих бюджелв", р1шення ЛисичанськоТ мюькоТ ради про м1ський бюджет на 2018 piK" вщ 28.12.2017р. № 41/579

6 Мета бюджетноТ програми
Забезпечення прав громадян на б1блютечне обслуговування, загальну доступшсть до 1нформацп та культурних ц1нностей, що збираються, 
зберФаються, надаються в тимчасове користування бТблютеками

7.Пщпрограми спрямован1 на досягнення мети, визначеноТ' паспортом бюджетноТ програми
№з/п КП КВ К КФКВК Назва пщпрограми

8 Обсяги фшансування бюджетноТ програми в po3pi3i завдань

№з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/ завдання бюджетноТ програми Загальний фонд Спец1альний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7



1 1014030 0824

Завдання Забезпечення доступное^ для громадян докуменлв та жформацм, 
створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння 
професшному та о свото м у  розвитку громадян, комплектування та зберюання 
б1бтотечни'У фонд1в, контроль за Тх обл1к, контроль за Ух виконанням. 5943,725 55,038 5998,763

2 1014030 0824
Завдання Кап1тальний ремонт КЗ "Лисичанська централ!зована б1блютечна 
система" за адресою пр. Перемоги, 94, м. Лисичанськ 348,981 348,981

з 1014030 0824

Завдання Виготовлення проектноТ документацн на калггальний ремонтсистеми 
опалювання КЗ"Лисичанська централ1зована 61блютечна система" за адресою: 
вул.Ломоносова,40 , м. Лривтля 30,000 30,000

4 1014030 0824
Завдання Поповнення б1бтютечних фонд1в для б1блютек централ13овано'У 
б1блютечно'Т системи 239,345 239,345
Усього 5943,725 673,364 6617,089

9. Перелж державних/репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетно'! програми

Назва репонально! цтьово! програми та пщпрограми к п кв к загальний фонд спефальний фонд разом
1 2 3 4 5

Державна/ ругюнальна цтьова програма
Усього

10 Результативш показники бюджетно! програми

№ з/п К П К В К Н а зв а  п о ка зн и ю в
о д и н и ц я

BHMipy Джерело Ыформацм
--------значения--------

показниюв
1 2 3 4 5 6

И Г\ 4 /4 П О П Завдання Забезпечення доступносл для громадян документе та Ыформацп, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння
' - ■ ‘ - - г тя OC9irHbOMV розчитку гоомадян, комплектування та збео!гання б1бтотечни'Т фонд1в, контроль за Ух облнс, контроль за Тх виконанням.

I | |эатоат )

I кУпьюсть установ I °Д-
п л а т а  по мереж1, штатах i контингетах, що 

сЫнансуються з мюцквих бюджеов 2
i 'льюсть ставок - зсього од. штаты розписи 68
! -::дьк1сть с  ?? ' к  KSpiBHUx napuiBHHKiB од. штаты розписи 14
ктькють ставок спец1алют1в од. штаты розписи 37,5
ктькють ставок рооиник1в од. штаты розписи ----------------------------ТББ
видатки на поповнення б1блютечних фонд1в тис. гон. довщка 167,431
продукту
KinbKicTb користувач1в ( читач1в) тис. oci6 статистична звггысть 29,5
б1блютечний фонд тис.прим. статистична зв1тысть 259,8
ктькють книговидач тис.прим. статистична звп-ысть 546,9
поповнення 6i6niOTe4Horo фонду тис.прим. зв1тн1сть установ 1,859
ефективносп
KinbKicTb книговидач на одного прафвника (ставку) од. розрахунок 5043
середня варт1сть одного прим!рника гон. розрахунок 90
якост1
динамка збтьшення книговидач у плановому nepiofli пор!вняно з попереджм 
роком % розрахунок

11. Джерела фжансування жвестифйних проек~пв у po3pi3i тдпрограм
K acoB i видатки с т а н о м  на 01 а ч н я  
31'втного перюду план видатюв звп-ного перюду

п р огн оз  видатюв до кшця реал1зацн 
твестещйного проекту

пояснения, що 
характеризуют



код
Найменування джерел 
надходжень кпкквк

KacoBi видатки станом на 01 ачня 
з1втного перюду план видатюв звтного перюду

прогноз видатмв до кшця 
реал1заци жвестецмного проекту

пояснения, що 
характеризуют 
джерела 
фжансування

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

загальний
фонд

спефальний
фонд разом

загальний
фонд

спефальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
пфпрограма 1
швестифйний проект 1
надходження i3 бюджету
iHLui джерела 
фжансування (за 
видами) X X X

усього

(1) Код функцюнальноТ класифжаци видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на шдпрограми
(2) Пункт 11 заповнюеться ттьки  для затверджених у мюцевому бюдеж1 видатюв/ надання кредилв на реал1хафю !нвестифйних npoeKTiB (програм)
(3) Прогноз видатюв до юнця реал1заци швестифйного проекту зааначаються з розбивкою роками.

Кер1вник
Погоджено
Начальник фтансового управляя

Ткаченко Л.В. 

Сапегина О.В.
- T . t

/

*



1.1000000
(КПКВ МБ)

ПАСПОРТ
бюджетно'1 прогреми мюцевого бюджету на 2018 piK 

В:ддш культур и ЛисичанськоТ м1ськоТ ради
(найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЫстерства фжанав УкраТни
26 серпня 2014 року Ns 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Biflqmy культури ЛисичанськоТ мгськоТ ради
( найменування головного розпорядника кошпв мюцевого бюджету)
наказ вщ У>. / /  /$■ № dO 'С ^
Фнансового управлжня ЛисичанськоТ мгськоТ ради
( найменування головного розпорядника кошлв мюцевого бюджету)
ВЩ # / / ■ / *  №

2. 1010000 Вщдш культури ЛисичанськоТ мгськоё ради
(КПКВ МБ) (найменування вщповщального виконавця) (

1014060 0828 Забезпечення дТяльностт палащв i будинкТв культури , клуб!в, центрЁв дозвшля та шших клубниж закладгв
(КПКВ МБ) КФКВК(1) ( найменування бюджеткоТ програми)
4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9326,502 тис. грн.

у тому ЧИСЛ!
загального фонду 8089,370 тис.грнта
спефального фонду 1237,132 тис. грн.

5. Пщстава для викокання бюджетно! програми

Конституфя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет УкраТнина 2018 piK", Закон УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ 
Мжгстерства культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р "Про впорядкування умов оплати прац! прафвниюв культури на основ! едино!'тарифно!' спгки", Постанова 
КМУ вщ 09.12.2005р. №1026 "Питания виплати працвникам державних i комунальних клубних заклад1в, парюв культури та вщпочинку, центр!в (будинюв) народно) 
творчосД, центр!в культури та дозвшля, !нших культурно-осв!тн1х центр!в доплати за вислугу рош, допомоги на оздоровления та матер!альноТ допоги для вир!шення 
соц!ально- побутових питань", Наказ МЫгстерства фжанав УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмко-цшьового методу 
складання та виконання мгсцевих 6юджет!в", рвения ЛисичанськоТ мгськоТ ради про мюький бюджет на 2018 р!к" вщ 28.12.2017р. № 41/579

6 Мета бюджеткоТ програми
Издания послуг з оргашзащй культурного дозвшля населения

7.Пщпрограми спрямован! на досягнення мети, визначеноТ паспортом бюджетно) програми
№з/п КПКВК КФКВК Назва пщпрограми

8 Обсяги фшансування бюджетно! програми в розрЁзЁ завдань

1 №з/п КПКВК [КФКВК Пщлрограма/ заедания бюджетно!' програми Загальний фонд Спефальний фонд Разом
1 2 | 3 4 5 _  _ 6 7

* И



! V

1 1014060 0828
Завдання Забезпечення оргаызацм культурного дозвтля населения i змщнення 
культурнихз традицт 8063,883 170,539 8234,-,.

2 1014060 0828 Завдання Погашения кредиторськоТ заборгованносн 1,657 1,657
3 1014060 0828 Завдання Придбання звукопосилюючоТ апаратури в КЗ "ПК iM В.Н.Сосюри" 23,830 174,170 198,000

4 1014060 0828
Завдання Каштальний ремонт покр1вл1 КЗ "Лисичанський ПК" за адресою пр. 
Красна,30, м. Лисичанськ 184,876 184,876

5 1014060 0828
Завдання Каштальний ремонт покр1вл1 КЗ "Лисичанський ПК "Д1амант" за 
адресою пр. Первомайська.ЗО, м. Лисичанськ 657,547 657,547

6 1014060 0828

Завдання Виготовлення проектно-кошторисно'Г документами на каштальний 
ремонт ситеми опалювання КЗ "Лисичанський мюький ПК" за адресою вул. 
Красна, 30, м. Лисичанськ 50,000 50,000
Усього 8089,370 1237,132 9326,502

9. Перелж державних/репональних програм, що виконуються у склад! бюджеьноТ программ

Назва репональноТ цтьовоТ программ та пщпрограми КПКВК загальний фонд спе|фальний фонд разом
1 2 3 4 5

Державна/ ругюнальна цтьова програма
Усього 1

10 Результативн! показники бюджетно! программ

№з/п КПКВК Назва показниюв
"ОДИНИЦЯ

BMMipy
/

Джерело ЫформацП'
------- значения------

показниюв
1 2 3 4 5 6

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

ктьюсть установ од.
ЗвОдОИНг! ПЛ5ШВТГб' м0р6ж1, штатах ГкбНТйКГёТах, Щй 
фЫансуються з мюцквих бюджет!в 3

у тому числ! Лалафв культурй од. Зведення плашв по мережи штатах 1 контингетах, що ------------------------- 3
ктьюсть ставок - всього од. штаты розписи 9 5

ктьюсть ставок кер1вних парщвниюв од. штаты розписи 8
ктьюсть ставок cneuianicriB од. штаты розписи 23
ктьюсть ставок робпгник1в од. штаты розписи ------------------------Б4
видатки загального фонду на забезпечення д!яльност! палафв культурй тис.гон . доводка ----------------- ШЩ37
продукту
ктьюсть В1дв1дувач1в ( безкоштовно) oci6 облж клубно! роботи 95000
ктьюсть клубних угруповэнь одиниць облт клубноТ роботи 6 3
ефективност!
ктьюсть в1двщувач!в на одного прафвника (ставку) од. розрахунок ---------------------ТШ5
серед Hi витрати загального фонду на одного вщв1дувача гон. розрахунок -------------------- 5535
якосп
динамша збтьшення вщвщувач1в у плановому nepiofli вщповщно до фактичного 
показника попереднього року % розрахунок

11. Джерела фжансування ж в естицтних  проектчв у po3pi3i пщпрограм
Kacoei видатки станом на 01 с!чня 
з1втного nepioAy план видатюв зв1тного перюду

прогноз видатюв до юнця реал1заци 
!нвестещйного проекту

пояснения, що
характеризують

_



* [нзйг.-ечувзнчя д - - сел 1 [Г 'Д Д Д й
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~ПГ2ЛЬНИЙ спеа •■■ий I Нагальний спефальний
ф онд пззом

д ж е р е л а
фшансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
п1дпрограма 1
жвестицшний проект 1
надходження i3 бюджету

iHmi джерела 
фшансування (за видами) X X X

усього

(1) Код функционально! класиф1каци видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на п1дпрограми
(2) Пункт 11 заповнюеться ттьки для затверджених у мюцевому бюдеж1 видатюв/ надання кредилв на реал1хафю жвестицшних проект1в (програм)
(3) Прогноз видатюв до кжця реал1зацп жвестифйного проекту зааначаються з розбивкою роками.

KepiBH и к 
Погоджено
Начальник финансового управлЫня

1  4



1. 1 0 0 0 0 0 0
(КПКВ МБ)

ПАСПОРТ
бюджетноТ программ мюцевого бюджету на 2018 рЁк 

Вёддёл культур и ЛисичанськоТ мёськоТ ради
(найменування головного розпорядника)

ЗАТВЁРДЖЕНО
Наказ МЫютерства фжанав УкраТни
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Biflqmy культури ЛисичанськоТ мюькоТ ради
( найменування головного розпорядника кошлв мюцевого бюджету)
наказ вщ }0. / / .  /$  №
Фшансового управлшня ЛисичанськоТ мюькоТ ради
( найменування головного розпорядника кошлв мюцевого бюджету) 
Bifl р Ь ./Г  / /  №

2. 1010000 Вёддёл культури Лисичакськоё мёськоТ ради
(КПКВ МБ) (найменування в1дпов1дального виконавця)

3 .1014081 0829 Забезпечення дёяльностё Ёншиж заешадЁв в галузЁ культури I мистецтва
(КПКВ МБ) КФКВК(1) ( найменування бюджетноТ програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних аситувань 878,200 тис. гри. /

У ТОМУ ЧИСЛ1
загального фонду 878,200 тис.грн.та 
спецЁального фонду _ _ _ _ _  тис. грн,

5. ПЁдстава для виконання бюджетноТ програми
КонституцЁя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет УкраТнина 2018 рЁк", Закон УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ 
M iHicrepcTBa культури i туризму № 745 вщ 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати працЁ прац!вник!в культури на основ! едино)'тарифно! ciiKu", Наказ 
M iH icTepcrea ф!нанс!в УкраТни вщ 26.08.2014р. №836 "Про деяю питания запровадження програмно-ц!льового методу складання та виконання мюцевих 
бюджет!в", ршення ЛисичанськоТ мюькоТ ради про мюький бюджет на 2018 р!к" вщ 28.12.2017р. № 41/579

6 Мета бюджетноТ програми
Пщтримка та розвиток !нших заклад!в
7.ПЁдпрограми спрямованЁ на досягнення мети, визначеноТ паспортом бюджетноТ програми
№з/'п Kf fKBK КФКВК Назва пщпрограми

1 1014081 829 Забезпечення д!яльност! шших заклад1в в галуз! культури i мистецтва
8 ибсяги ф!нансування бюджетноТ програми в розриз! завдань

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

А 1014081 0829

Завдання. Забезпечення своечасного та якюного складання кошторисно)', 
звгтноТ, фжансовоТ документами, фшансування установ культури зпдно з
затвердженими кошторисами, надання яюсних послуг з централ1зованого 
обслуговування. 878,200 878,200
Усього 878,200 878,200

Ч k



9. riepeniK державних/регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетноТ программ

Назва репональноТ цтьовоТ программ та пщпрограми КПКВК загальний фонд спефальний фонд разом
1 2 3 4 5

Державна/ ругюнальна цтьова програма
Усього

10 Результативш показники бюджетноТ программ

№з/п КПКВК Назва показниш
единица

BMMipy Джерело ЫформацЬ' значения показниюв
1 2 3 4 5 6

1014081
Завдання. Забезпечення своечасного та якюного складання кошторисноТ, зв!тноТ, фнансовоТ документами', ф1нансування установ культури 
згщно з затвердженими кошторисами, надання якюних послуг з централ1зованого обслуговування.
затрат

ктькють установ (централ1зованих бухгалтерш) од .
Зведення план!в по мереж!, штатах i контингетах, що 
фжансуються з мюцквих бюджет!в 1

середня ктькють од . штаты розписи 7
продукту ............................

юлькють заклад1в, яю обслуговуе централ!Зована бухгалтер1я од .
Зведення плажв по мережц штатах i контингетах, що 
фжансуються з м1сцквих бюджета 9

ефективност!
Ктькють заклад1в на одну ставку од . розрахунок г з
якосп
динамжа збтьшення юлькост! заклад1в на одну ставку у плановому nepiofli 
вщповщно до фактичного показника минулого року

11. Джерела ф1нансування ж вестицтних проект!в у po3pi3i тдпрограм

код
Найменування джерел 
надходжень кпкквк

KacoBi видатки станом на 01 С1чня 
31втного перюду план видатюв звпгного перюду

прогноз видатюв до юнця реал1заци 
жвестецмного проекту пояснения, що 

характеризують джерела 
фжансування

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
шдпрограма 1
жвестищйний проект 1
надходження i3 бюджету

\нш\ джерела 
фжансування (за видами) X X X
усього

(1) Код функционально! кпасифжацГ! видатюв та кредитування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подшяеться на nifl програм и
(2) Пункт 11 заповнюеться ттьки  для затверджених у мюцевому бюдеж1 видатюв/ надання кредите на реал1хафю жвестищйних проекта (програм)
(3) Прогноз видатюв до юнця реал1зацм жвестищйного проекту зааначаються з розбивкою роками.

Начальник вщцту культури
Погоджено
Начальник фжансового управлжня

Ткаченко Л В.

Сапегина О.В.


