
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

13.04.2021 № 32
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 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
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



г

1. 1000000

(кол Програмно: класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року .V» і 20е?)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/4. Я /  № 3 4 І ________________
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Ссвсродонецького району 
Луганської обляг і і____________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02227096

(ко; з?. ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3. 1014060

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Ссвсродонецького району 
Луї анської області____________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

.  « . І

4060
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, цен грів дозвілля та інших клубних закладів 1251900000

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 866 577,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 818 827,00
спеціального фонду- ____________47 750.00___________ гривень.

У ( КОД ОЮДЖе Ту )

гривень та

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Коне і игуція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України від 14.12.2010р. X* 2778-VI "Про культуру", Наказ 
Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова К МУ 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 га виконання місцевих бюджетів, розпорядження керівника Лисичанської міської 
віііськово-пніуіньної адміністрації "Пробю джеі Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік" від 17.03.2021 №56.

6. І Іі.ті державної політики, на досяг нення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 11іль державної політики

Створення умовдля розвитку соці; 
художньої творчості.____________

ног. с р> к:урн. іаое течения лосі хльості всіх валів куль; урнах послу і . евооолп і ворчое ів іл ь н о г о  розвитку культурно-мистецьких процесів, професфйної та самодіяльної

7. Мета бюджет ної програми
Надання послуг з організації культу рного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
Забезпечся: я ор; а 11 і цілії к\ лі. ; \ ділі о ;о ;ул . ь тлел  сії чя і іміл- с т .я кулі.; ч оцих і ладила:

9. Напрями використання бюджетних коштів



Лг2 3/П І Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Забезпечень:* організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 16 818 827,00 47 750,00 16 866 577,00

УСЬОГО 16 818 827,00 47 750,00 16 866 577,00

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

Лд з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд * Спеціальний фонд Усього

' 1 2 "5Р 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 •ур 4 5 6 7
затрат

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

и» о о 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 видтки загального фонду на забезпечення діяльності палаців гри. кошторис 16 818 827,00 47 750,00 16 866 577,00

продукту
кількість відвідувачів (безкоштовно) осіб 66 000,00 0,0(1 66 000,00

і чоловіки осіб облік клубної роботи 24 700,00 0,00 24 700.00
і жінки осіб обл І К КЛУбн оїроботи 41 300,00 0,00 41 300.00
7 кількіст ь клубних угруповань од. облік клубної роботи 105,00 0,00 105,00

ефективпості
кількість відвідувачів на одного працівника од. 520.00 0,00 520,00

і чоловіки од. розрахунок 195,00 0.00 195,00
і жінки од. обл 1К КЛ \'б н ої робот и 325,00 0,00 325.00
2 середні витрати загального фонду на одного працівника. грн. розрахунок 255,00 0,72 255,72

якості

і динаміка збільшення кількості відвідувачівна одного працівника 
(ставку)

відс. розрахунок 123,40 0,00 123,40

Керівник усіанони-головного розпорядника бюджети коштів/ 
заступник керівника установи

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініці&л, прізвище)

Ольга СА1 1 ГІН ІД

І : н:: ; :  а.-:;: г л і з  і : і : ■ е )

. .



1. 1000000

(кол Програмної класифікації вг.латкцз та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів 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)

/ 6 . _____________________

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)

3 . _____________1014030__________
(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)

______________ 4030______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевою бюджету)

_________ 0824_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек_______________________
(найменування, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

І
1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 685 408,00 гривень, у тому числі загального фонду Ю 669 178,00 гривен^ та
спеціального фонду- 16 230,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Консзитуція 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 культ ури на основі Єдиноїтарифної сітки", Закон України "Про бібліотеки та 
бібліотечну справу" від 27.01.І995р. №  32/95-ВР зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 22.01.2005р. "Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років 
працівникам державних і комунальних бібліотек", Постанова КМУ від 30.09.2009р. № 1073 "Про підвищення заробітної плати працвникам бібліотек", 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.

6. 1 (і лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Створення ; "ОВД.ПЯ розвитку соціальної! структури, забезпе :ня доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальжглачуших цілей розвитку бібліотечної справи.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками__________________________________________________________________________________

8. Завдання бюдже тної програм и
№ з/п Завдання

] Забезпечення доступності прав громадян документ 
та юепп ання бібіліотечних (Ьондів. їх облік.

в та інформаи ії, створення умов д. я повного задоволення духовних потреб громад чи, сприяння професійному та освітньому рохвитку громадян, комплектування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/і і Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

*



1

Забезпечення доступності для громадян документів та інфо; мації, створення умов для 
повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професийному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування та зберігання бібіліотечних фондів, їх облік, контроль 
за виконанням.

10 669 178,00 16 230,00 10 685 408,00

УСЬОГО 10 669 178,0(1 16 230,00 10 685 408,00

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

Лг° з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього 0,00

1 1. 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, що фінансуються з
МІРІ ІРИНУ ЯїПП'НГРТІп

2,00 0,00 2,00

2 середня кількість ставок - всього од. штатні розписи 76,25 76Д5
3 середня кількість ставок керівних працівників од. штатні розписи 14,00 0,00 Ш іо
4 середня кількість ставок спеціалістів од. штатні розписи 43,00 0,00 43,00
5 середня кількість ставок робітників од. штатні розписи 19,25 0,00 19,25

продукту
кількість користувачив (читачив) тис.осіб 29,60 0,00

і чоловіки тис.осіб звітність установ 11,13 0,00 11,13
і жінки тис.осіб звітність установ 18,47 0.00 18,47
2 бібліотечний фонд тис. примірників звітність установ 321,40 0,00 321,40
3 тис. гри. звітність установ 2 391,40 0,00 2 391,40

кількість кн и го видач тис. 561,30 0,00
4 чоловіки тис. примірників звітність установ 207,68 0,00 207,68
4 жінки тис. примірників звітність установ 353,62 0,00 353,62

ефекти вності
кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. 7 361,00 0,00

1 чоловіки од. розрахунок 2 724,00 0,00 2 724,00
1 жінки од. розрахунок 4 637.00 0,00 4 637.00
7 серели я вартість одного примірника гри. розрахунок 7.44 0,00 7,44
3 середні витрати на одного читача гри. розрахунок 360,00 0,51 360,51

я кості
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього періоду в і де.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

Керівник установи-головного розпорядника бюджетни коштів/ 
заступник керівника установи

Людмила ТКАЧЕНКО

чайсь.чч>ї міської в і и е ь ково- і : я в і;і ь ної ал м і і і стпа ції С с всподо не ц ь кого району Луганської облает
о органу)

псового органу/ заступник керівника 
органу

Ольга САІШГИНА
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1. нюоооо
(код Програмно: класифікації вкдаткіз та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2 0 14 року .V» 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 20] 8 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/ 3 .  &  № з  а ___________________
П А С П О Р Т

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)

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 
. Іуганської обласі і____________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

02227096

(код 32 ЄДРПОУ)

3. __________ 1011080__________
(код Програмно: класифікації вндаткля за 

к ре д: :тува н н я місце зо го бюд жету)

________________ 1080________________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0960 Налипни сп ец іальн о ї  оскіти м и стец ь к и м и  піко.тими
!:,юд Функціонально: класифікації (найменування бюджетно: програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування оюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24 712 754,00 гривень, у тому числі загального фонду 23 931 364,00 гривень та
спеціального фонде - 781390,00 гривень.
5. Підстави для викоііання 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 паски віл 26.09.2005р. №< 557  "Про впорядкування умов оплати прані га затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти 
та наукових установ", Закон України "Про освіту від 05.09.2017р.№ 215-А’111 зі змінами та доповненнями ", Постанова КОМУ від 23.03.2011р. № 373 "Про встановлення надбавки 
педагогічним працівникам закладів", Постанова К МУ від 10.07.2019 № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 1!.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.

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

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

№ з/п Завдання
1 Палання можливостей в ешері палання спеціальної освіти в школах естетичного виховання

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

і 2 3 4 5

1 Надання можливостей в сфер: надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання 23 931 364,00 781 390.00 24 712 754,00

УСЬОГО 23 931 364.(1(1 781 390,00 24 '12 '54.0(1
К). 1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень



№ 3/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 Д 4 5

Усього ,00

Результативні показники бюджетної програми

Лг5 з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

! 2 3 4 5 6 7
затрат

»
кількість установ

од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

конт ингентах, що фінансуються з 
місцевих бюджетів

4,00 0,00 4,00

2
утому числі музичних шкіл

од.
Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах, що фінансуються з 
місцевих бюджетів

1,00 0,00 1,00

з
дитячиX 1і !кіл \:;!стецтв

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 V 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 гри. кошторис 23 931 364,00 781 390,00 24 712 754,00
9 \- тому числі за рахунок загального фонду грн. кошторис 23 931 364,00 0,00 23 931 364,00
10 за рахунок спеціального Фонду грн. кошторис 0,00 781 390.00 781 390,00

продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах 

естетичного виховання V ТОМУ числі
осіб 1 310,00 0,00

] хлопчики осіб згідно наказів 300,00 0.00 300,00
І дівчатка осіб згідно наказів 1 010,00 0,00 1 010,00
2 "* кілька”! ь учнів, звільнених від плати за навчання осіб згідно наказів 162,00 0,00 162,00

ефекти в поеті
і 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 о,оо 2,00
2 дівчаток од. розрахунок 8,00 0,00 8,00
з витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок загального 

Фонду
грн. розрахунок 18 268,00 0.00 18 268,00

-і
витрати наодного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального 

фонду
грн. розрахунок 0,00 596,00 596,00

якості

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

ніде. розрахунок 100,00 у о,оо 100,00

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

в іде. ’ розрахунок 3.20 0,00 3,20

Керінн№®ЯЯ!ЗД4і}-гол6вного розпорядника бю дж ети коштів/ 
і ^ ^ ^ і п ж ^ і а н о в и

Людмила ТКАЧЕНКО

/ р і і ж т ф І І р с М ч міської в і й с ьково- ци в : ь • юї адм::ч:с: палії Сєвєродонецько! •с лапонх *Іу: ансьжї^обдас .

II сі к&Зб  н Км ч  іі £?' о ’ М)гаі:\ І

(сово! о органу/заступник керівника Ольга СА П Е ГИ Н /

ф* '/.0* ,
МП.


