
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

15Л2.2021 № 134
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

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 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії»;
КПКВМБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури»; 
КПКВМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 
громадах».

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу 
покласти на централізовану бухгалтерію відділу культури.

Начальник Людмила ТКАЧЕНКО

НАКАЗУЮ:



1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Накас Мгйістерсг'а фінансів України 26 серпня 2014 року Ха 836 
•■(у редакції іїгкііячК *•' ■ тгрства фінансів України від 29 груддя 2018 року

ЗАТВГРдагЕНО
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 бю дж ету)

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)

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 місцевого бюджету)

_________ 0824___________  Забезпечення діяльності бібліотек_______________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 428 739,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 963 579,00 гривень та
спеціального фонду- __________ 465 160,00__________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-VI "Про культуру", Наказ 
Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України "Про бібліотеки та 
бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №  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 Л исичанської 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 умовдм розвитку соц;: " мой структури, забезпечення доступності всіх-рі'гв культурних послуг, вирішення суспільних г;р->бтем в реалізації загальнозначущих цілей розвитхубібліотечної 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 бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення доступності прав громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому рохвитку громадян, комплектування 
та зберігання бібіліотечних фондів, їх облік.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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



9

1

і : • , 
Забеяі!езгкімдз-‘::.)Т--І.згі для громадян документів та їкоерми;;, тпондіня умов для 
повного заде вод лд.чіуховних потреб громадян, сприяння проф».:..; му та освітньому 
розвитку гр 'магд;.:', комплектування та зберігання бібіліотечі:<«Й!.>;ь(іь, їх облік, контроль 
за виконанням 10 963 579,00

.
•

465 160,00 11 428 739,00
УСЬОГО 10 963 579,00 465 160,00 11 428 739,00

10. Перелік місцевих і 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

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

ВИМІНУ
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
мІріірвму Яіпл-ж-ртіп

2,00 0,00 2,00

2 середня кількість ставок - всього од. штатні розписи 76,25 76,25
3 середня кількість ставок керівних працівників од. штатні розписи 14,00 0,00 14,00
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 користування (читанив) тис.осіб 29,60 0,00 29,60

1 ЧОЛОВІКИ тис.осіб звітність установ 11,13 0,00 11,13
1 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.грн. звітність установ 2 391,40 0,00 2 391,40

кількість книговидач 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

ефективності
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
2 середня вартість одного примірника гри. розрахунок 7,44 0,00 7,44
3 середні витрати на одного читзиа гри. позрахунок 370,40 15,70 386.10

якості

1
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

Керівник установи-головного розпорядника бюджетни коштів/
шстушіик керівника установи _________________________ _

(підпис)"
погоджено:

Фін.шепне уіірипііііпія Лиснчанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 
(І Ііппл ми неного фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника 
місцевого фінансової о органу

ш  іА т  і )  '
(Дата погодження)

. ‘г їґ: , . л\ \ %

(підпис)

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000 
____________________________

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

здгііьрдаь;
.:: : • л;;г Наказ М;ністерс . № фініьсіб У-!1слїйИ 26 серпня 2014 року № 836
. . о :: : (у редакції наказу гМінісгсрсз; г.-.азсів України від 29 грудня 2018 року 12С9)

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-)

ПАСПОРТ
-^Г ,~  /  Л. Л  №

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

/ 3 е/

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми зпдно 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 16 482 841,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 342 596,00 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 впорядкуванвя умов оплати працівників культури на основі Єдиноїтарифної сітки", Постанова КМУ від 09.12.2015р. "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, 
парків культури, центрів (будників) 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 держс.о її політики, на досягнення яких спрямо. -на реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Створення умовдпя 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



«

і . ' ......... -і : і 1 4  . і ______ 5____________
;■ .‘О:-. • ’ -V.кь я організації культургюго ;0?; 

1 і
л.;яп- .« зміцнення культурних трали:.;ій 

___________________________:
і. ;. :2 596,00 140 245,00 16482 841,00

1

___ _____ і - о г о ___________________________________ і:__________________________________ ьб 342 596,00 140 245,00 16 482 841,00

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
затрат

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 16 342 596,00 140 245,00 16 482 841,00

ППОЛУКТУ
кількість відвідувачів (безкоштовно) осіб 66 000,00 0,00 66 000,00

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

________________________ ефективності________________________
кількість відвідувачів на одного працівника од. 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 247,60 2,12 249,72

ЯКОСТІ

1 динаміка збільшення кількості відвідувачівна одного працівника
___________________________ (станку!__________________________

відс. розрахунок 123,40 0,00 123,40

Керівник установи-головного розпорядника бюджетни коштів/ 
заступник керівника установи

(підпис)

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціапи/ініціал, прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
<? >киз:г-« - ' Наказ Міністерства фінансів 26 серпня 2014 року К» 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 бю дж ету)

Г Г Т / ^ .  № / 5 У _______________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1000000 Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району
______________________________ Луганської області________________________________________________________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування 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)

з. __________ 1014070__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 4070______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0823___________  Фінансова підтримка кінематографи____________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призііачень/бюджетних асигнувань 267 209,00 гривень, у тому числі загального фонду 267 209,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 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", Закон 
України "Про кінематографію", Наказ Миністерства культури культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі 
Єдиноїтариф/єс” сітки", Наказ Міністерства фінансів 1'країни від 26.07.2014р. № 836 "Про дег.кі питання запровадження програмне-цільового методу складання та викгег^.ня місцевих 
бюджетів", розпорядження керівника Л исичанської м іської ВЦА від 19.08.2021 № 920 "Про затвердження програми фінансової підтримки ЛКП "Кінотеатр "Дружба" на 2021 рік", 
розпорядження керівника Л исичанської міської ВЦА "Про бюджет Л исичанської міської територіальної громадина 2021 рік" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення сприятливих умов та розвиток сучасної інфраструктури для виробництва, демонстрування і розповсюдження фільмів.

7. Мета бюджетної програми
Розвиток кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми
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№з/п і Vі., Завдання
1 [Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

і
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; 
забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством 267 209,00 0,00 267 209,00

УСЬОГО 267 209,00 0,00 267 209,00

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
1 Програма фінансової підтримки ЛКП "Кінотеатр "Дружба" 267 209,00 0,00 267 209,00

Усього 267 209,00 0,00 267 209,00

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, що фінансуються з 

місцевих бюджетів
1,00 0,00 1,00

продукту
2 кількість глядачів у тому числі: за реалізованими квитками осіб розрахунок 2 607,00 0,00 2 607,00

ефективності
3 середня кількість глядачів на од::^і .у сеансі осіб розрахунок 9,00 0,00 9,00

якості
4 середня завантаженість залу відс. розрахунок 3,00 0,00 3,00

Керівник установи-головного розпорядника бюджетни коштів/ 
заступник керівника установи

(підпис)

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

у с  / У .  № / ^ / ________________________

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування відповідального виконавця)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

з. __________ 1017324__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

/

______________ 7324______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00

_________ 0443___________  Будівництво-1 установ та закладів культури_____________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Крнституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", "Закон України від 14Л2.2010р. №  2778-УІ "Про культуру", Наказ 
М іністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, розпорядження 
керівника Лиси"-- ської міської військово-цивільної а:: Іністрації "Про бюджет ЛисичанськО' тіської територіальної громади на 2021 рік" від 17.03.2021 №  56 зі змінами, и

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення утримання об'єктів культури, підтримка належного технічного стану будівель та приміщень

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури Л исичанської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

І Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 0,00 0,00

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
Усього 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
обсяг будівництва

грн.
рішення керівника Лисичанської 
міської ВЦА від 09.06.21 №512 0,00 0,00 0,00

продукту

2
• кількість об"єктів, що планується побудувати

од.
рішення керівника Лисичанської 
міської ВЦА від 09.06.21 №512 0,00 0,00 1,00

ефективності
3 середня вартість на будівництво одного об"єкта грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00

Я К О С Т І

4 рівень готовності об"єкта будівництва відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00
4 динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00

Керівник установи-головного розпорядника бюджетни коштів/ 
заступник керівника установи

(підпис)

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

І!  >“ З ’ -  '-і % \‘>й а і  <51»|[ к Г уД ^Й  % Ь «
Керівник місцевого фінансового органу/ заступник керівника

* ■" Д>> І ^ о*?І
місцевого фінансового органу

Ч Ч ^  ‘-Ї. 'С Г /Ч Г 3**». .-.лУ У -Ч ;/'' 4 ?  . Г\ ї й\ \

(Дата погодження)

в
щ ?

(підпис)/

/ /

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Наказ М іністер.тій ф:кыл.. У козі ли 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції ИакіОу Міі - . є : : а н с і в  України від 29 грудня 2018 ро.у Хе і209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Г Г .  / * ’ / І У ______________________

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)

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

(найменування відповідального виконавця)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
З, 1010160 0160 0111 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах 1251900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) 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 1 334 453,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 334 453,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України від 14Л2.2010 №  2778-УІ "Про культуру", Постанова КМУ від 
09.03.2006р. № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів" зі змінами, Наказ 
М іністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження 
керівника Л исичанської 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 забезпечення соціального та економічного розвитку в сфері культури і мистецтва піднесення ролі культури в суспільстві, утвердження гуманістичних цінностей, високої моралі, національної 
свдомості, патріотизму.

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми_________________________________________________________________________
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури Лисичанської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



т

і

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний сЬонд
. і

Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання нада-шх законодавством повноважень у сфері культури; 
Лисичанської міської територіальної громади

1 334 453,00 0,00 1 334 453,00 |
УСЬОГО 1 334 453,00 0,00 1 334 453,00

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

0,00 0,00
Усього 0,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

________1________ __________________________ 1__________________________ 3 4 ____________5 ~ 7 Г ~ ------------- 7-------------
затрат

1 кількість штатних одиниць осіб штатні розписи 6,00 0,00 6,00
продукту

1
кількість отриманих доручень листів, звернень, заяв, скарг

од.
книга реєстрації вхідної 

кореспонденції згідно з чинного 
законодавства

2 484,00 0,00 2 484,00

2
- кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.
книга реєстрації вхідної 

кореспонденції згідно з чинного 
законодавства

274,00 0,00 274,00

ефективності

1 кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. розрахунок 414,00 0,00 414,00

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. розрахунок 45,60 0,00 45,60
якості

1 відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг 
наодного працівника

відс. % 100,00 0,00 100,00


