
В1ДД1Л КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСБК01 М1СБК01 РАДИ

НАКАЗ

21 Л0.2019 № 106
м. Лисичанськ

Про внесения змш до 
наказу вщ 15.02.2019 №14

Керуючись Правилами складання паспортов бюджетних програм 
мюцевих бюджет1в та з в т в  про Тх виконання, затвердженими наказом 
Мшютерства фшаншв Украши вщ 26 серпня 2014 року № 836 (з1 змшами), 
зареестрованим у Мшютерств1 юстицн Украши 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, вщповщно до р1шення мюько!' ради вщ 20 грудня 2018 року № 
55/482 "Про мюький бюджет на 2019 рис",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зм1ни до наказу вщ 15.02.2019 № 14 виклавши в нов1й редакцп 
паспорта бюджетних програм на 2019 р к  по вщд1лу культури Лисичансько'1 
М1СВК01 ради

за КПКВМБ 1011100 «Надання спец1ально1 осв1ти школами естетичного 
виховання (музичними, художшми, хореограф1чними, театральними, 
хоровими мистецькими);

за КПКВМБ 1014060 «Забезпечення д1яльност1 палац1в 1 будинюв 
культури, клуб1в»; центр1в дозв1лля та шших клубних заклад1в».

2. Координац1ю робота та контроль за виконанням цього наказу 
покласти на головного бухгалтера Любов ПИВОВАРОВУ.

Начальник Людмила ТКАЧЕНКО



1000000
(код)

1010000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мжютерства фшанЫв УкраУни 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу Мжютерства фшанав УкраУни вщ 29 грудня 2018 року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_____________ ВщдЬлу культури ЛисичанськоТ м1сь.коТради

(найменування головного рознорядника коштгв-шеиевоюбюджету)-

В1дД / .  / #  / 9  \
Паспорт

бюджетно! программ м1сцевого бюджету на 2019 р1к
_________________________________ ВЩ Д 1Л  кульгури ЛисИЧаНСЬКОТ М1СЬК01 ради_____________

__(код)

1 0 1 1 1 0 0

(намменування головного розпорядника)
Вщдщ культури Лисичансько! М1СБК01 ради

0960
(най.менування вщповщапьного витсонавця)

надання спец|ально1 освой школами естетичного виховання (музичними, художжми, хореограф1чними,
театральними, хоровими мистецькими)

(код) (КФКВК) (найменування бюджетноУ программ)
Обсяг бюджетник призначень / бюджетних асигнувань - 17884753_ гривень, у тому числ1 загального фонду - 16533983гривень та спец1ального 
ф онду- 1350770 гривень.

5.

6.

ГПдстави для виконання бюджетноТ 
програми:

/

Ц.1 Л1 державно!' поломки, на досягнення яких

Конститущя УкраУни, Бюджетний кодекс, Закон украУни "Про державний бюджет УкраУнина 2019 рж", Закон УкраУни вщ 14.12.2010 № 2778-\/1 "Про 
культуру", Наказ М|нютерства культури I туризму № 745 вщ 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати пращ прац1вник1в культури на основ! СдиноУ 
тарифно!' с!тки", Закон УкраУни "Про освоу" вщ 05.09.2007р. № 512Л/1И 31 змжами та доповненнями, Постанови КМУ вщ 23.03.2011р.№ 373 "Про 
встановлення надбавки у розмгр! 20% посадовогоокладу педагопчним пращвникм", Наказ Мшютерства фЫанс1в УкраУни вщ 26.08.2014р. №836 "Про 
деяк! питання запровадження програмно-ц1льового методу складання та виконання мюцевих бюджет1в", р1шення ЛисичанськоУ мюькоУ ради " Про 
мюький бюджет на 2019 рж" вщ 20.12.2018р. № 55/842 31 зм1нами 

спрямована реал1 защя бюджетно! програми
N з/п Ц1ль державно! полггики

Створення умов для естетичного виховання дней та юнацтва
.эадоволення по феи дней в наданш спещально1 осип и школами естетичного нихонання'(музичними, художжми, хореографшнимиг

7. Мета бюджетно! програми театральними, хоровими, мистецькими)
8. Завдання бюджетно!програми

N з/п Завдання
Надання можпивостей в сфер| надання спец!ально! освгги в школах естетичного виховання

9. Напоями викооистання бюджетних коитв
гривень

К  з/п Напрями використання бюджетних коитв Загальний фонд Спещальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Надання можливостеи в сфер| надання спец1ально1 освой в школах естетичного виховання
~1 16533983 1 852570 1 17386553

Придбання вузла облжу теплово! енерп! у комплект) для КЗ "Прившьська дитяча школа мистецтв" за адресою: вул. Нова, 4, 
Прившля

68400 68400
КаштальниП ремонт КЗ "Новодружеська ДШМ" за адресою: вул Миру,39, м.Новодружеськ.

~1 1 411800 1 411800
Придбання компьютерно! техшки для мистецьких шюл

18000 18000
У сь о го 16533983 1350770 17884753



10. Перелж мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно!' програми:
( г р н )

N з/п Найменування мюцевоТ / репональноТ
програми Загальний фонд Спешальний фонд Усього

1 2 О 4 5
Усього

11. Результативш показники Оюджетно!' програми:
N з/п Показник. Одиниця в им 1ру Джерело шформацп Загальний фонд

затрат

од.
юльюсть установ

введения планш по.череж!, 
штатах;! контингетах, що 
фЫансуються з мюцевих 
бюджете

ДИТЯЧИХ МуЗИЧНИХ ШК1Л О Д.
ДИТЯЧИХ ШК1Л мистецтв од. ------>------

1 Д З -------------
-------Т Т " —

----- 17
К1льк1сть с т а в о к  - в сьо го О Д.

П Т Тй Т тр О З ТТ ТГЦ У !

у тому чи ст педагопчних прац1вник1в од. штатн! розписи
1нших прац1вник1в _од,_ ш татт розписи

■■И - -----------
—

------35----
Т35Ц77ТГ"

I------- --
-------- 17884753“

ктькють. клас!в од. штатн! розписи
ьоЪоЬаЗ"’

15533983
видатки на отримання осв!ти- всього 
у тому числ! за рахунок загального фонду

грн. кошторис
грн. кошторис 15533983

за рахунок спещального фонду грн. кошторис 1350770 1350770
продукту
середньор!чна ктькють дней, як! отримують освну 
в школах естетичного виховання ОС!б зпдно наказш 1331 1331 1331

ктькють учн|в звтьнених вщ плати за навчання ОС1б зпдно наказш 168 168 168
ефективпост!
ктькють педагопчних ставок на клас од. розрахунок 4,04 0,49 4,29
ктькють учнш на одну педагопчну ставку од. розрахунок 10 76
витрати на одного учня, якии отримуе освну за 
рахунок загального фонду
Н7ГТрВТ7ПТаЧ7ДТТЦГО~уЧИЯ7ТТГ7Г7ГСТрИМуЦ- [7СВТТ

грн. розрахунок 12422 12422
т у з а

рахунок спефального фонду грн. розрахунок 1014 1014
Я  КОСТ!

В1ДСОТОК учнш, ЯК! отримують В1ДПОВ1ДНИИ документ 
про освну у школах у плановому перюд| в1дпов1дно 
до фактичного показника попереднього року % зпдно звну 100 100 100
зщсоток сосягу плати за навчання у школах в 
загальному обсяз! видатк!в на отримання осени % розрахунок

головного
копгпв / 
нови Л.В.ТКАЧЕНКО

(шдпис) (Ш1ШаЛи/ШЩ1аЛ. ПрПВИЩв)

нсько1 м 1 сько! ради 
го органу /

о финансового
О.В.САПЕГИНА

(Ш Д П И С ! (йишали/шниал. прнвшле)



1000000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мщктерства фшанав Укршни 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу Мшютерства фшанив Укра)ни вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчии документ

____________________ЫДД1ЛУ культура ЛИСИЧЗНСЬКО! М1СБК01 ради
— _  (найменування головного розпорядника коштрв мюцевогб бюджету)

вщ Л /, /с? / 5  N. 'Г&б Дфдмл
Паспорт

бюджетно! программ мкцевого бюджету на 2019 р1к
_____________________ Вщдш культури Лисичансько! М1ськ01 ради_________ _

2 .

3.

4.

(код) -
1 0 1 0 0 0 0

(найменування головного розпорядника)
ВшД1Л КУЛЬТУРИ ЛиСИЧаНСЬКО! МПСЬКО! пади

(код)

1 0 1 4 0 6 0 0828
! найменування киповиальното виконавця)

Забезпечення д |яльн ост1 палац1в I будинюв культури, клуб|в, центр!в д о зв тл я  та шших кпубних заклад1в
(найменування бюджетно) программ)(код) (КФКВК) .... .........  ..

Обсяг бюджетных призначень/ бюджетных асигнувань -11132801_ гривень, у тому числгзагального фонду -9656555гривень та спещального фонду ■ 
1476246 гривень.

Конститущя УкраТни, Бюджетний кодекс, Закон украТни "Про державний бюджет Укра)нина 2019 рж", Закон УкраТни вщ 14.12.2010 № 2778А/1 "Про 
культуру", Наказ Мжютерства культури I туризму № 745 вщ 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати пращ пращвниш культури на основ! едино)' 
тарифно) С1тки", Постанова КМУ вщ 09.12 2005р. №1026 "Питания виплати працвникам державних I комунальних клубних заклад|в, парш культури та 
вщпочинку, центр1в (будинюв) народно) творчост) центр1в культури та дозвтля, жших культурно-освггжх центр1в доплати за вислугу ромв, допомоги на 
оздоровления та матер1ально) допоги для вир1шення сощально- побутових питань", Наказ Мжютерства фжанав Укра'жи вщ 26.08.2014р. №836 "Про 
деяю питания запровадження програмно-цтьового методу складання та виконання мюцевих бюджете", р1шення Лисичансько) мюько) ради " Про 
мюький бюджет на 2019 рж" вщ 20.12.2018р. № 55/842 31 змжами.

1Д1 л 1 державно) полтжи, на досягнення яких спрямована реашзащя бюджетно) лрограми

П1дстави для виконання бюджетно! 
программ:

N з/п _____________________________ _ _ ____________ _____________  Ишь державно! пол!тики________________________________________________________
Створення умов для розвитку сощальноТ структур и у сфер! культури, забезпечення доступносл ВС1Х вид!в культурних послуг, свободи творчосп, вшьного розвитку культурно-
мистепькнх ппоиеав. ппоФесшно! та самол!яльноТ художньо! твормосп Мета оюджетнся програми Надання послуг 3 орг1ета оюджетнд1 программ 
Завдання бюджетно) программ

адання послуг з оргашзацш культурного дозвшля населения

N з/п Завдання
Забезпечення органзами культурного дозвтля населения I зм1цнення культурних традиц1й

9. Напрями використання бюджетних кошЕв гривень
N з/п Напрями використання бюджетних кошЕв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 Л3 4 5
заоезпечення органзами культурного дозв!лля населения 1 змщнення культурних традим!и

9648775 206065 9854840
Придбання звукопосилювально! апаратури в КЗ "Лисичанський ПК "Д1амант"

7780 164420 172200
Каттальний ремонт КЗ "Лисичанський мюькийПК "за адресою: вул. Красна;30. м. Лисичанськ

230000 230000
Капнальний ремонт КЗ "ПК 1М.В.Н.Сосюри м. Лисичанськ "за адресою вул, ГероТв Сталж граду.1 , м. Лисичанськ

400885 400885
Придбання проектору Зогп \7Р1_-СН350 (УРЬСН ЗбО )

61748 61748
11ридбання шдсилювача потужносп для КЗ Лисичанськии мюькии 11К-

66600 66600



Каттаяьни й  ремонт КЗ "ПК 1м.В.Н .Сосюри м. Лисичанськ "за адресою: вул. Г еро'ш Стал1нграду,1, м. Лисичанськ
I 2 9 2 1 2 8  1 2 9 2 1 2 8

Придбання комп"ютерно1 техшки для Палацш культури
5 4 4 0 0 5 4 4 0 0

У с ь о г о 9656555 1476246 1 1 1 5 2 8 0 1
10. Перелж мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетное программ:

(гон) __ .. —- •• Г'_,

\  з/п Найменування мюцев.о'!/ репонадьно! Загальний фонд Слещальний фонд Усього • . .--................. -г —: •......- . —
2 51 4

у сьш и
1 1 Рро\/пдтотиои1 пЛ1/ооии[/и (лилпм/РтилУ п г\г\ шла ----------—гт-г-

N з/п Показник Одиниця ВИМ1РУ Джерело шформашУ Загальний фонд: Спешальний фонд Усього
1 2 л3 4 5 6 7
1 за тр а т ■

од.
Зведення плате по мереж!, ---- _ ................

ктькють установ

——— *-• ■**“ — .— —— — . ----- .—п-- -'
фжансуються з мюцевих 
бюджет1в 1 - 3

■
--тгггтд!

—

у тому числ1 Палафв культури

штатах ! контингетах, що 
фшансуються з мюцевих 
бюджелв 3  ̂ - 4 ' ' . 3

ктькють ставок - всього од. штаты розписи 95 95
ктькють ставок кер1вних прац1вник1в од. штатн! розписи 8 8
ктькють ставок спец1алют1в од. штаты розписи 23 * • 23
ктькють ставок роб1тник1в од. штаты розписи 64 Б4
вмд л 1 мл ч5Л1ллвтли цл;пду пл”.5лиСчМ1С'-гсгтгг71---------
д 1яльност) палац1в культури тис. грн. кошторис 9656555 9656555

2 пр о д укту
ктькють в'|дв1дувач1в ( Ьезкоштовно) ос15 ОЬЛ1К клуОно! роЬоти 99540 99540
ктькють клурних угруповань одиниць ООЛ1К клуоно! роооти 72 77

3 еф ективностт
ктькють в1дв1дувач1в на одного прафвника (ставку) од. розрахунок 1048 1048
^срсдтп,-вУ!трл гугтз л га лани! цд_/пду пд ид пап;--------
вщвщувача грн. розрахунок 96 96

4 ЯКОСТ1
динам1ка зотьшення В1дв1дувач1в у плановому 
пер'юд| в1дпов1дно до фактичного показника 
попереднього року % розрахунок 100,3 100,3


