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П ро затвердження паспортiв

бюджетних програм на 2022 piK

вiд 10.01.2022р.

вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу украiни, правил складання

паспортiв бюджетних програм ,i.ц.",* бюджетiв та звiтiв про тх виконання,

затверджених наказом Мiнiстерства'Бi""r.ь о*i1':j-"\д26 серпня 2014 року N9836

кПро деякi питання запровадження програмно-цiльового метоДу скJIадання та

ВиконанняМlсцеВихбюджетiв>(зi."iоu'"ллi..Доповненнями),зарессТроВаниМ
MiHicTepcTBoM о"r"цii УкраТни rБ- ",р"" 

я 2014 _року 
J,lbl 10з/25880, рiшенням

п)ятнадцятоi сесii восьмого .*n"*uni" Ъi'о rz грудня iozt' р, <проблюлжет заводськоi

MicbKoi територiалоrrоТ .ромал, "uiozz Ъi*п i*oo бюджету 16558000000)

ЗатверДитипаспорТибюДжетнихпроГрамна2022рiквiддiлУкУльтУриl
туризму виконавчого koMiTeTy Заводськоi мiськоi ради, а саме:

_t010160 к керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax ( MicTi киевi),

селищах,селах, територiальних громадах

-1011080 <Надання спецiальноi освiти мистецькими школами))

-1014030 кЗабезпечення дiяльностi бiблiотек>

-1014060 <ЗабезпеЧення дiяльностi па_пацiв i булинкiв культури , клубiв, центрiв

дозвiлля та iнших клубних закладiв>

-1014081 к Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в галузi культури i мистецтва>

Начальник вiддiлу Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА



ФIНАНСОВИЙ ВIДДIЛ ВИКОIIАВЧОГО KOMITETY
зАводськоI MIcbKoi рдд,r

нАкАз

|0,01.2022 м.Заводське ].'{Ь 4

Про погодження паспортiв
бюджетних програм
вiддirry культури i туризму виконавчого KoMiTery
Заводськоi мiськоiради на2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи, правил скJIадання

паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ik виконання,
затверджених нака:}ом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 2б серпня 2014 року
.I!ъ8зб оПро деякi питаннJI запровадженнrI програмно-цiльового методу
складаншI та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами i доповненнями),
зареестрованим MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи l0 вересня 2014 року
Nel103/25880, рiшення п,ятнадцятоi cecii MicbKoi ради восьмого скликання вiд
17 грудня 202l року ЛЭ25 <Про бюджет Заводськоi MicbKoi територiальноi
громади на 2022 piк> 1 б5 5 8000000.

Погодити паспорти бюджетних програм на 2022 piK вiддiлу культури i
туризму виконавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi ради, а саме:

- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 1010160 <Керiвництво i управлiння у
вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах,

територiальних громадах;
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1011080 <Надання спецiальноi освiти

мистецькими школЕlмиD;
- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1014030 <<Забезпечення дiяльностi бiблiотео;
- ТПКВКМБДКВКБМС 1014060 <<Забезпечення дiяльностi па.пацiв i

будинкiв культури, шryбiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних
закладiв>;

- тIIквкМБ/тквкБмС 1014081 <Забезпечення дiяльностi iнших
закладiв в га.пузi культури i мистецтво>.

Свiтлана IЩЕНКО

Начальник фiнансового вiддiлу
виконавчого KoMiTery Заводськоi ,,
мiськоi ради C./i1l4 --



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни

26 серпня 2О14 року N9 8Зб

ty р"Й-ц l HaKaiy йiнlоерилвла Фiнансiв Украiни

вrд 2U грудня 201 8 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

ВiддiЛ культури i туризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюлжету

l 000000 Вiддiл ку

ЗаводськоТ MicbKoT ради

l0.01.2022 р.]ф 3

Паспорт

бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

,льт. i туризму ЗаводськоТ м,р
мiсuевого бюлжету )

(найменування головного розпорядника коштlв

4з9,1з1',78

(код за СДРПОУ)

4з9,7з118
та

1

Вiддiл культ, i туризму ЗаводськоТ м,р (код за еДРПОУ)

1найменуваrrня вiдповiдшьного виконавця )

забезпечення дiяльностi iнших закладiв в ГаЛУЗi КУЛЬТУРИ i tossBoooooo

2 1010000

(код Гlрограмноi шасифiкачii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджеry)

408 l 0829

(код
класифiкачii видаткi в та

кредитування бюлжету)

мистецтва
(найменування з Типовою програмRою шасифiкачiсю видаткiв та (код бюджету)

кредитуванпя мiсцевого бюджgу)
J 1014081

(код Програмноi шасифiкачii вилаткiв

кредитування мiсшевого бюджеr,у)

проtрами

та (кол Типовоi програмноi шасифiкаui'i вкдаткiв та

кредитування мiсцевого бюджету)

тому числi загального фонду - 771000 гривень та спецiального фонду - 0

4.обсягбюджетнихприЗначенЬ/бюДжеТнихасигнУВанЬ_21990ГриВенЬ,У
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

iiНmЖffii}ffiНjj##f*qii,tТ#ff"НiЪТJ#*З;iЖНlffi*д** 
арофsмно,цiльового мсгоду скJlаданм mв lюнанrш мiсцевлх бюфкетiв",зi

"##Цт _ffiffiе,i,iт.**frъ;фныь;;"ос,о"i етс розрядiв i коефiцiентiв зоплатипрацi працiвникiв усmнов,закладiвmорганiзацiй 
окремихга.rузей

gi,*"ЖН::; MicbKoI ради " пробюд,(ет Заводськоi MicbKoi територiальноi г?омади на2О22р," вiд 17,12,202l р,}ф25



досягнення яких спрямована реалiзачiя бюджетноТ програми

7. Мета бюджетноТ програми

Пiдтримка та розвиток культурно - ocBiTHix заходiв

I_\iль державноТ полiтики
Ns

сфери культуритиocBl,I{ закладlвзакладiв льтуркубазовоТня мережзабезпеченl

8. Завдання бюджетноi програми
Завдання

Ns
з/п

згlдно lз и
vcTaHoBзвlтнос1,1танадання

забезпече ння веденняl
гривень

9. Напрями використання бюджетних коштlв

виконуються у скJIадi бюджетноi програми

УсьогоСпечiальний фонлЗагальний фонл
51Напрями використання бюджетних коштlв

Jф

з/п ) 77l 000
t

077l 000

771 0000771 000

звтаоблiкухгiUIтерськоговеденнямза бу
ьл контрольи,турзакладiв кунязабезпечен фiнансування

Усього

гривень

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що

1 1. Результативнi показники бюджетнот програми

УсьогоСпечiальний фонлЗагальний фонл
543

Найменування мiсuýвоТ / регiональноТ програми
N9

зlп 1

l Усього

УсьогоСпецiальний фондЗагальний фонл,Щ,жерело
ацllОдиниця вимiру

165
показники

4
N9

з/п 3)
l 2,000,002,00

Мережа1 оД.
,HicTbьиселчШтатна l3,000,00l3,00

1 оД.
,Щокiлькiсть закладiв

3850,00385 500,00
3

на
tlиоди цlштатноТ€lоднiIvlання

0,00l00.00
якостl к4 вiдсвняннitЦозакладiв,KocTlкlл ькВiдсото

3

l

l00,00



вtдJllлу

Юлiя КРАСl"tОЛУЦЬКА

KoMiTeTy Заволськоi Micbкoi ради

Нач
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Ф! о\ Mlc



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepfrBa фiнансiв Украiни
26 серпня 20.14 року N9 836
(у редакцji наказу MiHicтepfiBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудвя 201 8 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiлкультури iтуризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

ЗаводськоТ MicbKoT рали
коштiв мiсцевого бюлжету )

|0.01,2022 p.Jt 3

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

1 l000000 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р 4з97з178
(код Програмноi класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсчевого бюлжету)
(найменуваннЯ головного розпоРядника коштiв мiсцевого бюлхету ) (код за €ДРПОУ)

2 1 0l 0000 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р 4з97з178
(код Програмноi шасифiкачii вилаткiв та

кредитування мiсцевого бюджету)
(найменування вiдповiда,rьного виконавця)

4060 0828 Забезпечення дiяльностi палацiв i булинкiв культури, клубiв,
центрiв дозвiлля та iнших клубних закJIадiв

(код за С!РПОУ)

l 6558000000
a
J l 0140б0

кредитування мiсuевого бюлжету)
(кол бюлжету)

4. Обсяг бюджетних rцlизuачепь/бюджетrrцх асигнуваЕь -!Ц!080 гривеЕь , у тому чпслi загальпого фовry - 5451000 грIlвеЕь та спецiальцого фонду - Qгривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
Констпryцiя УФаlни
Бюджетний код€кс Украi'яи

виконання дIя мiсц€вих бюджетiв у га,тзi "Культура " siд 01.10.20l0 р. N9l l50/4l
НакаЗ Мiнiст€рствs фiяансiв УкраТни " Про деrкi питsвня залровадження протамно _ цiльового мgгоду склsдання та виконання мiсцевих бюдr(етjв ,, вiд 26.08.2014 р. }ф8зб

видап(aми , цо можуть здiйснюватися з ycix мiсцевих бюддrетiв " зi змiнами
Посmном кМУ лsl298 вiд 30.08.200l р. " Про оплату працi HaocнoBi еТС розрядiв i ко€фiцi€нтiв з оплати працi прачiвникiв установ, закладiв та орmнiзацiй окремп галузей
бюджетноi сфери "
Закон УФаiЪи "Про культуру " вiд 14.12.2010 р. Лs2778_vl
Рiшеяня Заводськоi iliськоiради " Про бюджет Зsводсько'l Micbкoi т€риторiмьноi громади на2022р.'' вiд 17.12.2021 р. NФ5

(кол Програмноi шасифiкачii видаткiв та
k?едитування мiсцевого бюджету)

(кол Типовоi програмноi шаснфiкацii видаткiв та
кредитувавня мiсuевого бюлжету)

(код Функцiональноi
uасифiкачii вилаткiв та
ктедитування бюлжету)

(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною шасифiкацiсю видаткiв та



осягнення яких спрямована реirлiзацiя бюджетноI програми
6. L{iлi лержавноi полiтики. па л

7. Мета бюджетноi програл,tи

наданця послуг з органiзачiт культурного дозвiлля населення

8, Завдання бюджетноi програми

I |iль державноi полiтики
N9

з/п

3авданняNэ
з,/п них традицlиль

рного дозв tлля населення l змlцпення кll к Jн зао га ц ),еч нн яеп раз безl

9. Напрями використання бюджетних коштrв

УсьогоС пецiальний фондЗагальний фонл

51
Напрями використання бrоджетних KotuTtB

5 451 00002
l 5 45l 000

5 45t 0000л ьту
ицtt адихян л]\{ ll тр, турнIlHeнян кусна елв3 |ллягоно одЗабезлечення ор ганl]ац|l кl 5 45l 000

Усього

10. ПерелiК мiсцевиХ / регiональниХ ПРОГРzlJ\4, що виконуються у складi бюджетноi програми

Спечiальний фонлЗагальний фон,л

54
Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програмиN,

з/п 3
2

l
Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноi прогрttми
УсьогоСпеuiальний фонлЗагальний фон,л.Ц,жерело

iнформачiiОдиниtц вимlрУ
76

показникиN,
з/п {3

Jal,paTl 5 45l 000,000.005 45l 000.00тис,грн
l8,00

HocTlяле Ilе днязабезпаtlгогaUI ll3и а ндуфовида,гк
tlт l]оl{ гоJlк убвк.пза дан ихllll,lB аYбKJll1]lKvвн кtlбч 0,0018.00Ме ежаод

лнс число оклалiв (ставок) спецiалlстlвсе 6,000.006,00Мережаод.
5,00

Йр"п"a 
""ano 

о*падiв (ставок ) обслуговуючого та технlчного

лерсонал 0,005,00Мережа
29,000.00ацlвникlвtlxн llк Rкв0стаl] ро адкл (

1.1сл€llсерел 29,00Мережаол. 2,000,00l,()ьоковc,Iaклал vc)l]сll о;]llсес днр 2.00Мережаодвк бjll1 ,lсl\!,1,o
lI,tа l]о уст сlл к ук у

J\'!

зlл

Усього

l

Кошторис на 2022 р.паJlацlв.

ол.



16r43 0,004,001
l од.

числlкiлькiсть динкiв
0060,006 000,00звiтнiсть1 осiб

50,00
кiлькiсть в ьогоlB 0,0050,00

звiтнiстьод.органiзачiю культурного
кiлькiсть заходlв. якi забезпечують

l09 020,000,00l09 020,00
3 909.000,00909,00нокня одногонав

на одного

якостi
l00,00

4 0,00l00,00
вiдс.перiолi вiдповiдновiлвiлувач iB у плановому

Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА

вiддiлУ

прiзвшще)

KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали
Свiтлана lЩЕНКО

прiзвilще)
(пiдппс)

<\

):

t\

(
\

t ЛOлтаасьеq;;#



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepfr ва фiнансiв Украiни
26 серпня 20,14 року N9 836
(у редакцij наказу MiHicтepfrBa фiнансiв Укра'iни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Вiддiл культури i туризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

ЗаводськоТ MicbKoT рали
коштiв мiсцевого бюджету )

1 1000000

l0.0|.2022 p.}{.s 3

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р 4з97з178
(код Програмноi шасифiкаuii вилаткiв та

крелитування мiсцевого бюлжету)

l 01 0000

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюдхету ) (код за СДРПОУ)

4з97з1,782 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р

J

(код Програмноi шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

1014030 4030

(найменування вiдловiдального виконавця)

0824 Забезпечення дiяльностi бiблiотек

(код за СДРПОУ)

l 6558000000

(кол Програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

(код Типовоi програмноi шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюлжету)

(код Функцiоншьноi
шасифiкачii вилаткiв та
кредитування бюлжmу)

(найменування бюдхетноi програми згiдно з Типовою програмною шасифiкаuiею видаткiв та (код бюджету)
кредитування мiсцевого бюлжету)

4. Обсяг бюддteтЕих причrачоrь/бю,Dкетп.rх асигнlъанъ -]Qý]QQQ гривеrъ , у тому числi загаrьпого фоЕду - 1787000 гривепь та спецiальноm фовду _
2EOOQO грrвепь .

5. Пiдстави для виконантrя бюддетвоi прграми

Конституцiя УхрlЪй ( Захон вiд 28.06.1996 р.ff 54Дб зi змiвами та доповяеннямп
Бюджетниfi кодекс Ухрiъи ( Закон вiд 08,07.2010 Nо456-vI i змiнами m доповненнями

Намз Мiнiст€рсгва фiмнсiв УкФiни вiд 27.07.20 | l р. J'IФ45 " Про затвердrrcння примiрного перелiку резульmтивних пока|яикiв бюджетних програм дlя мiсцевих бюджетiв за
видатками , цо мож)дь здifiсяюватис, з ycix мiсцевих бюд€тiв " зi змiнами
Постанова КМУЛ!t298 вiд 30.08.200l р. " Про оплату прsцiнsосновi еТС розрядiв i коефiцi€нтiв з оплати лрацi лрацiвнпкiя установ, заФадiв та оргавiзацiй окремих гмузей
бюдкетноТ сфери "
Закон УкраТни " Про кульryру" вiд 14.12,2010 p.N92778-vl Закон УfiраIни "про бiблiотехи i бiблiот€чну справу "
Рiшеня, Заводськоi Micbкoi рsди " Про бюджет Заводськоi Micbкoi терIrmрiальноi rромади на 2022 р." вiд 17.12,2021 р. ]ф25



6. Цiлi державноii полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N!
з/п

L[i"llb лержавrrоТ полiтикt,l

7. Мета бюджетноi прогрilми

корисryвання бiблiотеками

8. Завдання бюджетноi програми

N!
з/п

Завдання

л с ]Iи мо т оса lTHв омяI,t нянIlсл б ilIо llян х llоR хп адяол lloв l() llвоj]е,l рофе у узадоство нн я о вN,l ротре грдудлн авll та lt]\{ н у tIе ре уаjlя до формгро ку
за ив нко няманоlx бrl к ок lJTDoJIнд в.бл о нтеч хинян збета нга бIIялл\1 кс TvBa l)ком llгро адя11ткчвроз

9. Напрями використання бюджетних коштrв

Спечiа:rьний фонл УсьогоЗагальний фондНалрями використання бюджетних коштlвЛq

зlrt
{ 5J2l

280 000 2 067 000l 787 000забезпечення доступностi лля громадян документiв та iнформачii, створення умов для повного задоволення

духовниХ потреб громадян, слрияннЯ професiйному та ocBiTHboMy розвитку громадян, комплеmування та

зберiгання бiблiотечних фонлi lx оолlк, контроль за виконанням
280 000 2 067 000l 787 000Усього

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

Спечiальний фонл УсьогоЗагальний фондНайменування MicueBoT / регiональноi програмиN9

зlп
J {

l

Усього

1 l , Результативнi показники бюджетноi програми

Спечiальний фон,а УсьогоЗага-льний фондДжерело
iнформачiiОлиниrш вим ipyпоказникиN!

зlrl
6 15.l]7l

затратl
0,00 8,008,00мережаод.се еднс число окладiв (ставок) - усього
0,00 6.006.00мережаол.кiлькiсть установ (бiблiотек)

укrуIl2
0,00 5 200.005 200.00звiтнiстьод,кiлькiсть книговидач

ефекгивностiJ

Забезлечення лостулностi для
l

I



16{J2
I 720,000,00720,00код.кiлькiсть kll иговидач на одноIо )

l00,000.00l00.00вiдсоткiввlдс.кiлькостi книговидач у плановому перlод|динамiка
пока]ника

Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА

t1

ll

KoMiTeTy ЗаволськоТ MicbKoi рали
7з\ 1Ъ

о

llKa

якостl{

ъ

)"-"у)

р.l0.01.2022

ш,__.,<
\



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 836
(у редакцii наказу MiHifrepФBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 201В року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл культури i туризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

ЗаводськоТ MicbKoT ради
KourTiB мiсцевого бюдхету )

10.01.2022 р. Nч 3

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

4з97з178
1 l 000000 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р

(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджету)

1010000 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м,р

(найпленування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжету )

4з9,1з1,78
2

(код за СДРПОУ)

(найменування вiдповiдшьного виконавчя) (код за СДРПОУ)
(кол Програмноi класифiкачii вилаткiв та

кредитування мiсцевого бюджеry)

101 1080 0960 надання спецiалiзованот освiти мистецькими школами l 6558000000
э l080

(кол Типовоi програмноi шасифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюдхету)

(код
шасифiкаt_tii вилаткiв та
кредитувакня бюдхету)

(найь{енування бюлжетноi програми згiдно з Типовою програмною
кредитувапня мiсцевого бюджmу)

видаткiв та (кол бюлжету)
(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюлжету)

4 Обсяг бюдr<Етяих призначевь/бюдхешrих асигнlrваuь ýýIQQQQ грпвець , у тому числi заг&lьного фоЕду - 5040000 гривень та спецiапьяого фонпу -
640000 гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

Конституцii Украiнп
Бюджетнпй кодекс yкйiнu
Закон УкраiЪи " Про o;Biry " вiд О5.09,20] ? р. NФl4s-VlII ( зi змiнами m доповненнями )

Закон УкDаiЪи пр позашкlльну ocвlryl
;I;; й;;р;;;. фtr"нсiв УЬаIни- '' Про деякi питання зsпроваtlження проrрамно - цiльового методу смаданвя та викояання мiсцевих бюджсгiв " вiд26.08.2014 р. }Ф836

здкладiв
1-II пiвня акоедитацii . iнl,дихусmнов iзаклвдiв незалежно вiд'l.x пiдпорядкувsння"

;Ж й;;;;й;Ы";Б 
';йй 

"й 
zz.o7,:ol r р. ffэ945 .. про заiверлження примiрного перелiку резульmrивних показникiв бюцжетних проmам !ЛЯ МiСЦеВИХ бЮДЖеТiВ 1а

"rд"r*ч*п 
, щЬ 

"о*},r" "лiйсшоватися 
з ycix мiсцевих бюдхетiв " зi змiнами

гiБЬ""""'iЙу л.izqB вiд з0.08.200l р 
,, про оплаry працi Haocнoвi €тС розрядiв i хоефiцiентiв з оплати прачi працiвникiв установ, заюlадiв та орmнiЗацiй окремих г3л)зей

бюджетноi сф€ри "
рiБ""" з*й"-r Micbдoi ради '' Про бюджет ЗаводськоТ Micbкoi т€риmрiапьноi громади на 2022 р." вiд 17. | 2.202l р. ЛЪ25



' 6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

.I!ъ

зlп цiль державнот полiтики

7. Мета бюджетноi програми

,Щуховне та естетичне виховання дiтей

8. Завдання бюджетноТ програми

Jф
зlп Завдання

l Забезпечити надання спецiальноТосвiти школами естетичного tsиховання

9. Напрями використання бюджетних коштiв

rривень

N9

зlп Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонд Усього

t 2 3 4 5

l Забезпечити надання спецiальноТ освiти школами естетичного виховання (музичними, художнiми,
хоDеографiчними. 5 040 000 640 000 5 680 000

Усього 5 040 000 640 000 5 680 000

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програ}4и

гривень

Is
зlп

Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 1 3 4 5

Усього

1 1. Результативнi rток{tзники бюджетноI програrrли

J\!
з/п

показники Одиниця вимiру !жерело
iнформацiТ Загальний фонл Спецiальний фонл Усього

l ) 3 4 5 б 7

l затрат
кlлькlсть установ - усього од. мережа 1,00 0,00 1,00
кiлькiсть установ у тому числi музичних шкiл од. мережа 1,00 0,00 1,00
середн€ середньорiчне число ставок/штатних одиниllь - усього од. штатний розпис 24,50 0,00 24,50
середн€ середньорiчне ч исло ставок/штатн их одини ць керiвних
працlвникlв

од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00

середньорiч не ч исло ставок/штатних одиниць педагогi ч ного
пеDсон€l,tу

од. штаr,ний розпис l5,00 0,00 15,00

мистецькими)



i
,,

3 4 5l 6 7

середньорiч не ч исло ставок/штатних один иць робiтникiв од. штатний розпис 7,50 0,00 7,50
продукту1

осiбкiлькiсть учнiв у музичних школах Мережа l50,00 0,00 l50,00
ефективнqgдi*3

""рrffiРЕftйfuчня грн. 33 600,00 4 267,00 37 867,00

Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА
(iнiчiши/iнiцiм, прiзвпще)

KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

вiллiлу Свiтлана lЩЕНКО
ffiп м

м
8
i (пiдлпс) (iнiцiмл/iнiцiал, прiзвище)к

т
трэ
S

л
ý
ч

*

о)

\



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHifrepfrBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року М 836
(у редакцii накау Мiнifrерfrва фiнансlв Украiни
вiд 29 rрудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл культури i туризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

3аводськоТ MicbKoT рали
коштiв мiсцевого бюджеry )

|0.0|.2022 р. N9 l

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

4з9,7з1,78
1 l 000000 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р

(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

l0l0000 Вiддiл культ. i туризму Заводськоi м,р

(найменування головного розпорядника коштjв мiсцевого бюджету )

4з9,7з178
2.

(код за СДРПОУ)

(найменування вiдповiдального виконавця) (код за СДРПОУ)
(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюлжmу)

l0l0lб0 0l l1 Керiвничтво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi),
селищах. селах. теDитоDiальних гDомадах

l 6558000000
J 0l60

(кол Функчiоншьноi
класифiкачii вилаткiв та
кредитування бюлжету)

(наймеl{уванЕя бюлжетноi лрограми згiдно з Типовою програплною шасифi кацiсю видаткiв та (кол бюлжету)
кредитування мiсцевого бюджеry)

4. Обсяг бюдхетнйх призвачецъ/бюдхетпих асигпуванъ _ЕДQOQ гривеЕь , у тому qислi загальпого фощу - 8З0000 грlrвень та спецiальяого фоплу Q

гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

Консlитчцiя Украiни (Закон вiд 28.06.1996 рJ,Г!254l96 ]i змiнами тадоповненнями

Бюлrtетйии кодекс Укра-lни ( закон Еiд 08.0?.2010 лФ456-vI iзмiнами тадоловненнями

i'Б-йi"i"*й*" or;aнci. украiни вiд 2;,0E.20l4 р. лrsзб ,, пр деrкi пптання запровмження проФаfiно - цiлювого меюду скла]rаяня та викОнанЯЯ МiСЦеВИХ бЮДКеТiВ ". Зi

змiнами

"плаr*чuп 
, шЬ 

"o*yi" 
,лiйснjоватися з ycix мiсцевих бюдхетiв " з iз змiнами

iiiЬй"" 'кйу TrizsB вiл з0.08.200l р ,, про оплату працi Haocнoвi етс розрядiв i коефiцiсlпiв з оmати працi працiвникiв установ, за!оlадiв та орmнiзацiЙ окремих галузеЙ

бюджетяоi сфери "
Закоя Украiни " Про кульryру" вiд 14.12.20l0 р.NФ778-vI
;;;;,;"i;;"""й 

"i"o*oi 
Ь"о" " пр бюлжЬ заводсько1 MicbKoT тЕриторiал bдoi громми на 2022 р," вiд 17.12.202l р. Nо5

(код Програмноi шасиt|liкачii вилаткiв та

крелитування мiсttевого бюлжету)

(кол Типовоi програмноt шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)



' 6. цiпi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

Щiль лержавноi полiтикиN9

з/п

7. Мета бюджетноi програми

Керiвничтво iуправлiння у вiлловiлнiй сферi

8. Завдання бюджетноi програми

Завданнял!
з/п

Забезпечення належного функцiо вання апа ату вlддlлу культуриl

9. Напрями використання бюджетних коштiв

УсьогоСпечiальний фонлЗагальний фонлНапрями використання бюджетних коштIвл!
з/п 5{32

I

8з0 00008з0 000Здiйснення виконавчими органами мiських (MicT

обласного значення) рад, райовних у MicTax рал (
республiканського Автономноi Республiки Крим та

у разi Тх створення) наданих законодавством повноважень

у вiдповiднiй сфе 830 0000830 000Усього

l0. Перелiк мiсцевих / регiона.пьних програм, що викон}rоться у складi бюджетноi програми

УсьогоСпечiал ьний фоtrлN9

з/п ]3
!

Усього

ЕIайменуваttня MicueBoT / регiональвоi гtрограми Загальний фоhд

1 1 . Результативнi показвики бюджетноi програми
ycbo1,oспецiальний фондЗагальний фондДжерело

iнформаrriТОдиниuя вимiрупоказникиN,
з/п ,|

5,l
2

I

}атра ll 2,000.002.00Меолкiлькiсть штатних одиниць

продуl(rу2 l4.000,00l4.00Мережаод.новKiJlbKic,l,b tliлпорялкованих

ефс Kl-1lBHocTlJ 4l 5 000.000.00,1l 5 000.00Розрах},l|октис.грн,витрати на утримання олнi€i штатноI одиниIIl

якостl.1

l

5
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