
ЗАВОДСЬКА MICЬKA РАДА
вr/чцл культури I туризму

виконАвчого KoMITETу зАводськоi MICbKoi рдди

миргородського рдйону полтАвськоТ оьлдстt

нАкАз

10.01.2023 р Ns ].

Про затвердження паспортlв

бюджетних програм на 2023 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, правил складання

паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання,

затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вtд 26 серпня 2014 року Ns836

<про деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та

виконання мiсцевих бюджетiв>> (зi змiнами i доповненнями), зареестрованим

MiHicTepcTBoM юстицiI УкраТни 10 вересня 2014 року JФl103/25880. рiшенняМ
двадцять п>ятоТ сесii восьмого скликання вiд 14 грудня 2022 р. кПро бюджет

Заводськоi MicbKoT територiальноI громади на2O2з piK> ( код бюджету 16558000000)

затвердити паспорти бюджетних програм на 202з pik вiддiлу культури i
туризму виконавчого KoMiTeTy ЗаволськоТ MicbKoi ради, а саме:

-l0l0l60 < Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax ( MicTi Кисвi),

селищах,селах. територiальних громадах

_1011080 кнадання спецiально1 освtти мистецькими школами)

-l014030 <Забезпечення дiяльностi бiблiотек>

-l014060 <Забезпечення дiяльностi палацiв i булинкiв культури , клубiв, центрiв

дозвiлля та iнших клубних закладiв>

-l01408l < Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в гатlузi культури i мистецтва>

у
* *
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Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА



ФIНАНСОВИЙ Вr/Ч{IЛ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
зАводськоi MIcbKoi гади

нАкАз

10.01 .202з м.Заводське N9 1

Про погодження паспортiв
бюджетних програм
вiддiлу культури i туризму виконавчого KoMiTeTy
ЗаводськоТ MicbKoi ради на 2023 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, правил складання
паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ik виконання,
затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 2014 року
}lb836 оПро деякi питання запровадження програмно-цiльового методу
складаннrI та виконання мiсцевих бюджетiв>> (зi змiнами i доповненнями),
заLреестрованим MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи 10 вересня 2014 року
J\bl103/25880, рiшення двадцять п'ятоi ceciT MicbKoi ради восьмого скликання
вiд 14 грудня 2022 року Nч2 кПро бюджет ЗаводськоТ MicbKoi територiшrьноi
цромади на 202З рiо(код бюджетуl б558000000).

Погодити паспорти бюджетних програм на 202З piK вiддiлу культури i
туризму виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT ради, а саме:

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 10101б0 <<Керiвництво i управлiння у

територl€tльних громадах ;

- ТIIКВКМБ/ТКВКБМС 1011080 <Надання спецiальноi освiти
мистецькими школами);
ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1014030 <Забезпечення дiяльностi бiблiотео;

- ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1014060 <Забезпечення дiяльностi палацiв i
будинкiв культури, клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних
закладlв));
ТПКВКМБlТКВКБМС 1014081 <Забезпечення дiяльностi iнших
закладiв в гаlryзi культури i мистецтва>.

ё<#,а\

Начаrrьник фiнансовQго вiддiлу
KoMiTeTy Заводськоi

elф.,V,- Свiтлана IЩЕНКО

to.q 44t



)-| ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраПи
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHiФepfrBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 20]8 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл культури i туризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

ЗаводськоТ MicbKoT рали

l0.01.2023 р. Nч l

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

1000000 Вiддiл культ, i туризму ЗаводськоТ м.р 4з9,7зl.,78

2.

(код Програмноi шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсчевого бюлжmу)

l0l0000 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р

(найменування головного розtIорядника коштiв мiсцевого бюджету ) (код за СДI'ПОУ)

4з9,1з1,78
(кол Гlрограмноi шасифiкацii видаткiв та

кредитуRання мiсцевого бюлжету)
(найменування вiдловiдшьного виконавця) (Ko,r за СДРПОУ)

l 655800000l0l01б0 0l60 0l1 1
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi),
сел ишах. селах. теритоDiал ьних гDомадах

J

(код Функцl oHшbHoi (найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною шасифiкацiскl видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

(кол бюлжету)(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та (кол Типовоi програпtноi шасифiкачii вилаткiв та
кредитуваннямiсцевогобюлжету) кредитуваннямiсцевогобюлжету) шасифiкачii вилаткiв та

кредитування бюлжету)

4 Обсяг бюджетпих призпачеяь/бюджетЕих асигнуваIiь -E]!Q00 гривеIiь , у тому числi загального фовду - 810000 гривепь та спецiальЕого фоI{ду _ 0
гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

3акон Украi'ни " Про державниfi бюдкФ яа202Зр" ва 0З.l1.2022 р. ЛФ7l0JХ
Коястl{ryцiя Укра'iни ( Закон вiд 28.06.1996 р,]Г1254196 зi змiнами m допоыrcннrми
Бюджетний кодекс УкреiЪп ( Закон вiд 08,07.2010 Nr45GvI i змiнами та доповненнями

змiнами

вrдаткllми l цо можуть здiйснюватис, з ycix мiсцевих бюджетiв " зiзмiнами

бюд{егноТ сФрп "
Закон Ук?аТнп " Про кульryру" вiд 14.12,20l0 рЛ92778-vI

коштiв мiсцевого бюджету )



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

Ns
зlп l,{iль лержавноТ полiтики

7. Мета бюджетноi програми

Керiвниuтво i управлiння у вiдповiднiй сферi

8. Завдання бюджетноi програми

]\!
з/п Завдання

l Забезпечення н;ulежного функчiонування апарату вiддiлу культури

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

лъ
зlп Напрями використання бюджетних коштiв Загальнийr фонд Спецiальний фонд Усього

l ) J 4 5

ЗдiЙснення виконавчими органами мiських (MicT республiканського Автономноi Республiки Крим та
ОблаСного значення) рад, районних у MicTax рал (у разi Тх створення) наланих законодавством повноважень
у вiдповiднiй сферi

8l0 000 0 8l0 000

Усього 810 000 0 8l0 000

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

л!
зlп Найменування мiсцевоТ / регiона,rьноТ програми Зага,rьний фонд Спеuiальний фонд Усього

l , 3 1

Усього

1 l. Результативнi показники бюджетноi програми

Ns
зlп показники одиниця вимiру Щжерело

iнформачiТ
Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

l 1 3 4 э 6 1

l затрат
кlлькlсть штатних одиниць од. Мережа 2,00 0,00 2,00

,, продукту
кlльк|сть пlдпорядкованих установ од. Мережа 14,00 0,00 l4,00

3 ефективностi
витрати на утримання однiсТ штатноТ одиницi тис.грн. Розрахунок зз,] 5 0,00 зз,] 5

4 якостl

l

5



Начальник вiллiлу
Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне iм'я, ПРl]ВLllIЕ)

KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT ради

Свiтлана IЩЕНКО*

(пiдпис) (Власне iм'я. ГIРIЗВИlIЕ)

t1 t5

м 0олт ,2

l , 3 4 5 6 1

Вiдсоток кiлькостi закладiв, що обслуговуються вiдс. Розрахунок l00,00 0,00 l00,00

*

4,т,
tý
*

ýI Мrс
?1 Ёи

i



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHifiepfrBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHifrepfrBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 201 8 року N9 1 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл культури i туризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

ЗаводськоТ мiськоТради

коштiв мiсцевого бюлжету )

1 l 000000

l0.01 .202З р. ЛЪ l

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

вiддiл культ. i туризму Заводськот м.р 4з9,7з1,78

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та
кредитуваяня мiсцевого бюлжеr у )

1010000

(найлленчвання головного розпорядника коштiв плiсttевого бкlджеrч )

2 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ пл.р

(код за €!РПОУ)

4з9,7з178

a
J

(код Програмноi uасифiкачi'i видаткiв та
кредитування мiсцевого бюлжет1, )

10l1080 1080

(найменування вiдповiдаьного виконавця)

0960 Надання спецiалiзованот освiти мистецькими школами

(код за СДРПОУ)

l 655800000

(кол Програмноi шасифiкачii вилаткiв та
кредитування мiсцевого бюлжету)

(код Типовоi програмноi шасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюлжmу)

(кол Функчiоншьноi
шасифiкацii видаткiв та
кредитуванЕя ýрджету)

(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною шасифiкачiсю ви:lаткiв та
кредитуван ня Mic шевого бюлжету)

(кол бюлжету)

4. Обсят бюддетпих призначень/бюддетвm( асипrуваЕь -4!5Q000 грr1вець , у тому ч.lслi загального фоцду 4360000 гривепь та спецiального фопду _
!000Ф гривеяь .

5. Пiдстави Jця виконаяня бюддетноi програtл,л

Констиryцiя УкраТш
Бюджетний кодекс УхраiЪи
Зsкон yKpailrп " Про освiту " вiд 05,09.2017 р. Лs2l45-vIII ( зi змiнами та доповненнями )
Закон Украikп про позашхiльну ocвiry;
Наказ МiнiсIЕрйва фiнаясiв Украiни " Про деякi питаяня зыlровалrкення програмно- цiльового vеm]ry скпадання m влкоt€ння мiсцевж бюдr€гiв " вiд 26.08.20l4 р. л98зб

зак,iадiв
I-1I рiвяя акр€дитацiТ , iнmln{ установ i зsхладiв незsлежно вй ii пiдпорядtryвsяяя"

впдатмми , що мож}"ь здiйсЕоватися з ycix мiсц€вrrх бюш(етiв " зЬмiнами
Постанова КМУ Jts1298 вй30,08.200l р. " Про оrцsту прцi Haocнoвi еТС розрядiЕ i коефiцiентiв з ошатп працi прачiвнихiв установ, заrладiв тs оргаlriзацiй окремю( гал}зей
бюдr€тноI сфФи "



б. ЩiЛi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

ль
зlп цiль державнот полiтики

7. Мета бюджетноТ програми

Щуховне та естетичне виховання дiтей

8. Завдання бюджетноi програми

Ns
зlп Завдання

l забезпечити надання спецiальноiосвiти школами естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

Ns
зlп Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спешiальний фонл Усього

l 2 3 4 5

l ЗабеЗПеЧИТи наДання спецiальноТосвiти школами естетичного виховання (музичними, художнiми,
хореографiч ними. театральними. хоровим и. мистецькими) 4 з60 000 l00 000 4 460 000

Усього 4 зб0 000 t 00 000 4 4б0 000

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

N9

зlп Найменування мiсцевоТ / регiона,rьноi програми Загальний фонл Спечiальний фонд Усього

l ) 3 4 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

Ng

зlл показники одиниrц вимiру fiжерело
iнформаrriТ

Загальний фонд Спечiальний фонд Усього

l 1 3 4 5 6 1

t затрат
кlлькlсть установ - усього од. мережа l,00 0,00 1,00
кiлькiсть установ у тому числi музичних шкiл од. мережа 1,00 0,00 1,00

99ре4цс середньорiчне число ставок/штатних одиниць - усього од. штатний розпис 24,50 0,00 24,50
середн€ середньорiчне число ставок/штатних одиниць керiвних
працiвникiв од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00

середньорiчне число ставок/штатних одиниць педагогiчного
пеDсон,цу од, штатний розпис 15,00 0,00 15,00



J 4l 1 :! 6 1

середньорiчне число ставок/штатних одиниць робiтникiв од. штатний розпис 7,50 0,00 7,50

2 продукту
кiлькiсть учнiв у музичних школах осiб Мережа l50,00 0,00 l50,00

3 ефективностi
серелнi витрати на 1 учня грн. 29 06,7,00 666,67 29,7зз,6,7

Начальник вiллiлу

ПОГОДЖЕНО

sJ97з\
4слtэ

виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

вiддiлу

Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА
(В-lасне iм'я. ПРI3ВИЩЕ)

ý
{э
::f

м'с,

tпл 4r}1

( лiдппс )

-э #'о

*

ý
-i

* lп

.'.]



1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHifiepcтBa фiнансiв УкраТни
26 серпня 2014 року Ne 8Зб
(у редакцiТ наказу MiHicтepfrBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 rрудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл культури i туризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

ЗаводськоТ MicbKoi рали
коштiв мiсцевого бюджеrу )

l 000000

l0.01.2023 р.}ф l

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

Вiддiл культ. i туризму ЗавопськоТ м.р 4з97з178

(код Програплноi шrасифiкаuii видаткiв та
кредит!,вання мiсцевого бюлжету)

1 0l 0000

(найменування головного розпорядl{ика коштiв мiсцевого бюлжету )

2. Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р

(код за СДРПОУ)

4з9,7з1,78

J

(код ПрограN{ноi класифiкаuii видаткiв та
кредитування мiсчевого бюлжету)

l014030 40з0

(найменування вiдповiдшьного виконавuя)

0824 забезпечення дiяльностi бiблiотек

(код за €ДРПОУ)

l 655800000

(кол Функчiоншьноi
шасифiкацii видаткiв та
кредитування бюдхету)

(наймеsування бюджетноi програми згiдно з Типовою програN{ною класифiкаttiсю видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюлжету)

(кол бюлжету)
(код Програмноi шасифiкачii вилаткiв та (кол Типово-i програмноi юtасифiкаuii видаткiВ Та

кредиlчваннямiсцевогобюджету) кредитуваннямiсцевогобюлжету)

4. обсяг бюджgгних призначеIrrбюдкЕтвIа( асигtт}в rь -1ZЦQQ9 гривqlь , у тому числi загшrьного боrлу - 1Щ ryивепь та спецiаrъною фовду - Q
гривеllь .

5. ПИстави для виконавня бюлttетuоi щюграми
Закон Укрsiни " Про державний бюд]кет ва2023р" вiд 0З.l1.2022р.Лр27l0lХ
Ковстиryuй УкраiЪи ( Закоя вiд 28.06.1996 pj{r54l96 зi змiнами m доповненнями
Бюджетний кодекс Украiни ( Закон вiд 08.07,2010 }Ф2456_vI iзмiнами та доповнеflнями

вrдатками, що мФь}ть здiйсIповатис, з ycix мiсцевшх бюддrегiв " зiзмiвами

бюдr(етноi сф€ри "
Закоя Украi'вя " Про культrту" вjд 14.12.2010 р.ЛФ778-vl Заков УкраiЪи "про бiблiотекп i бiблiоrcчну справу "



6. Щiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми
Ns
зlп Щiль державноi полiтики

7. МЕга бюджсrqоi црограмц

корисryвання бiблiотеmмл

8. Завдапня бюджецrоi програми

J\ъ

зlл Завдання

ня та lK. ь за виконаннямком ня них 1х

енняЗабезпеч длядоступностl тадокументtвгромадян ння повногоiнформашiТ, Для задоволен ня нихстворе умов та ocBl,духов потреб громадян, спрlUIння професiйному тньому

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень
лъ
зlп Напрями використання бюджетних коштiв Загшrьний фонд Спецiальний фонд Усього
l 2 J 4 5

енняЗабезпеч дл ядоступностl адян та нгром докчментlв ня ов повногоiнформачiТ, для задоволеннястворе vl\4

духовних тапотреб адян,гром профессприяння lиномч компле тарозвитocBlTHboMv Kv мадян,гро ктчвання
iгання бiблiотечних lx за виконанням

| 747 000 0 l 74,7 000

Усього l 747 000 0 l 747 000

l0. ПерелiК мiсцевиХ / регiона_пЬних прогРам, що виконуються у складi бюджетноi програми
гривень

л!
зlп Найменування мiсцевоТ / регiона,rьноI програми Загальний фонл Усього

l ) 3 1 5

Усього

1 l. Результативнi покrLзники бюджетноi програми

ль
з/л показники Одиниця вимiру Щжерело

iнформачii
1

Загапьний фонд Спешiальний фонд Усього
l

5 6 1
l т

од. мережа 8,00 0,00 8,00
кlлькlсть бiблiотек) од. мережа 6,00 0,00 6,00

7

кiлькiсть книговидач од. звiтнiсть 51458 0,00 5 l458
3 BHocTt

Спечiальний фонл

) 3

середне число окладiв (ставок) - усього

продукту



3 .l 5 1l

од. Розрахунок 7з5I 0.00кiлькiсть книговидач на одного лрацiвника (ставку) 7з5l
.l якостl

RlIс l] lдсот))Д-\ l00.00динамiка збiльшення кiлькостi книговидач у плановому перiодi
вiдповiдно до фак] ичноI о показника попеDедньоIо перiодч

0.00 l00.00

Нача,rьник вiллiлу

()

Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА
(Вlасне iq'я ПРl]ВИЩЕ)

иконавчого KoMiTeTy ЗаволськоТ Micbкoi ради

вi-lдi"l!,
aа

!

э

Свiтлана IЩЕIlКО
(власне IM я l]Рlзвl{IцЕl

'i'!сь

4

J2

о

/j

ъ\
\5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepfrBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 8Зб
(у редакцii наказу MiHicTepTBa фiнансiв Укра-lни
вiд 29 rрудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вiддiл культури i туризму виконавчого KoMiTeTy

(найменування головного розпорядника

ЗаводськоТ MicbKoT рали
коштiв мiсцевого бкlлхету )

l000000

l0.01.202З р. Nч l

Паспорт
бюджетноi проrрами мiсцевого бюджеry на 2023 piK

вiддiл культ. i туризму Заводськоi м.р 4з97з 1,78

(ttаймевl,ваttня го,!оаtiого р0-]порядника коштiв мiсцевого бюдхет}, )

2 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р

(код за СДРПОУ)

4з9lз 118

з

(коп Програмноi шасифiкачii вилаткiв та
кредитуванfl я мiсцевого бюджflу)

l 01 40б0 4060 0828

(ttaiirlettr ваtttrя вiдllовiлаtьноl,о виконавця)

Забезпечення дiяльностi палацiв i булинкiв культури]
центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв

(код за СДРПОУ)

клУбiв, 1655800000

(код Програмноi шасифiкачii вилаткiв та (код Типовоi програмноi шасифiкачii вилаткiв та
кредитуваннямiсчевогобюлжету) кредитуваннямiсцевогобюлжету)

(код Функчiоншьноi
шасифiкацiI видаткiв та
кредитування бюджfiу)

(найменування бюлжетноi програми згiдно з 1'иповою програмною шасифiкацiсю видаткiв та
кредtrтування мiсцевого бюлжету)

(код бюджет!,)

4. Обсяг бюдхстцих призначепъ,/бюджgгних асигпlва.rrь ýýý]QQQ гривепь , у тому чпслi зага"rьяого фопду 55EZ000 гривень та спечiапьвого фопду - Q
грцвень .

5. Пiдстави для викопанttя бюджетноi програми

Констиryцiя УкраТни
Бюддетний кодекс Украiни
наказ MiHicT€pcTBa фiнансiв УкраiI{и, Мiнiсгерства кулът}ри i ryризму Укра'iни"Про затвердження типовоm пералiку бюджетних прогр{rм m результативвих показпrкiв ii
виконання для мiсцевих бюдкетiв у галrзi "культ}та " вiд01.10.2010 р, Nel150/41
наказ Мiнiстерgгва фiнаясiв УФаiни '' Про деякi питання запровsдження проФаr,rно- цiльовоro vеmду скла]uння та виконання viсцевих бюджетiв " вiд 26.08.20]4 р. Л98Зб

вI{цатками , що можуть здiйснюватися з ycix мiсцевйх бюджетiв " зi змiнами
посганова КМУ Nр1298 вИ З0.08.2001 р. " Про огшату працi Haocнoвi еТС розрrдiв i хоефiцiеятiв з оп,пати праrп лрацiвникiв установ, закладiв те орmнiзацif окремгх галузей
бюджстноТ сфери "
Закоя Украi'ни "Про культуру " вiд 14.12,2010P. Nr778-vI

(кол [lрограмноi шасифiкачii вилаткiв та
крелитування мiсцевого бюджету)

l010000



6. Щiлi ДержавноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

лъ
зlп I-{iль лержавноТ полiтики

7. Мета бюджетноТ програми

надання послуг з органiзаuii культурного дозвiлля населення

8. Завдання бюджетноi програми

N9

зlл Завдання

l Забезпечення органiзацiТ культурного дозвiлля населення i змiцнення культурних траличiй

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

N9

з/п Напрями використання бюджетних коштiв Зага.пьний фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

l Забезпечення органiзачii культурного дозвiлля населення i зм i цненrrя культурних траличiй 5 587 000 0 5 587 000
Усього 5 587 000 0 5 587 000

10. ПеРелiк мiсцевих / регiона-lrьних програм. що виконуються у складi бюджетноi програми
гривень

лъ
зlп Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми Загальний фонл Спеuiальний фонл Усього

l ,,
J 4 5

Усього

l 1. Результативнi показники бюджетноi програми

Ns
з/п

показники Одиниця вимiру ,Щжерело
iнформашii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 1 J 1 5 6 1

l затрат
в[tдатки загального фоrду на забезпечення дiяльностi палацiв,
бУДИнкiв кyльтури. клубiв та iнших закладiв клубного типу

тис.грн. Кошторис на 2021 р 5 587 000,00 0,00 5 587 000,00

середне число окладiв (ставок) спецiалiстiв од. Мережа l8,00 0,00 18,00
середн€ число окладiв (ставок) обслуговуючого та технiчного
пеDсонuшч

од. Мережа 6,00 0,00 6,00

число окладiв (ставо KiB од. Мережа 5,00 0,00 5,00
середнс число окладiв (ставок) - усього од. Мережа 29,00 0,00 29,00
кiлькiсть установ у тому числi клубiв од. Мережа 2,00 0,00 2,00



3 1 6 17l

од. Мережа 4,00 0,00 4,00кiлькiсть установ у тому числi булинкiв культури

продукту2

осiб звiтнiсть l9 057,00 0,00 l9 057,00кiлькiсть вiлвiлувачiв - усього

од. звiтнiсть 40з,00 0,00кiлькiсть заходiв, якi забезпечують органiзацiю культурного
дозвlлля населення

403,00

3 ефективностi
Розрахунок lз 863.50 l з 863,50серелнi витрати на проведення одного заходу грн

грн. Розрахунок 29з,1,7

0.00

0,00 29з,1,7серелнi витрати на одного вiлвiлувача

1 якостl

вlдс. Розрахунок l00,00 0,00 l00,00динамiка збiльшення вiлвiлувачiв у плановому перiолi вiдповiдно
до фактичного показника попереднього перiоду

Начальник вiддiлу Юлiя КРАСНОЛУЦЬКА
(Власне iм'я. ПРIЗВrlЩF.)

виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

вlддlлу Mq' Свiтлана IЩЕНКО
(lli]lIllc) (Власне iм'я. llРlЗВИtIlF.}

*

а

tt

jý

1 EilfiC

Tод 44t
Тавсь$'

*

,01 м



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докум9нт

Вiддiл культ. i ryризму ЗаводськоТ м.р

(найменування головного розпорядника

кошiв мiсцевого бюлжшу )

04.01.2023 р. JФ

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

l 000000 Вiддiл культ. i туризму ЗаводськоТ м.р 4з9,7з1,18
1

(код Програмноi класифiкачii вилаткiв та

кредиlування мiсцевого бюджеry)

10l0000

(найменування головного розпорядtrика коштiв мiсцевого бюдхету )

2. Вiддiл культ. i ryризму Заводськоi м.р

(код за СДРПОУ)

4з9,1з1,18

(код Програмноi шасифiкачii видаткiв та

кредиryваrпtя мiсцевого бюлжету)

(код за €.ЩРПОУ)

1J 1014{Б1 408l o82g Збезпечевня дйльЕостi iнших закладiв в гаJryзi ку,lътурл i 1655800000
мистечтва

lФпрогрrrrrсщфiш}щ!п lшlшоюlпрштмф,!,|'d.,*т*- "lý*ff.tr"iж_ '-''*'**'***",*;;ffi,,Iжж;i"*ф***-"" 
/юдйощту)

rрФry,rml {i.цФбюшtD] |Ф.д,ry!.ml lцU.mщryl iЁй]..нm бФд€гу)

4. Обсяг бюддетlих призпачеrЫбюджетвrос асигнуваяь -ZOQ000 гривеIrь , у тому .шслi зaгсlдыiого фонду - 700000 гривепь та спецiальпого фовд5l _ Q

грЕвеЕь .

5. Пiдстави дlя виколаrrвя бюдясегuоi процrами

Закоя yKpaiяIr " Лро дЕФ8аst и*бвжЁт-ftаOОl+.1лiдl5J2ДOаерf6*08iЬýЁ*
Консгl{гYЬ yKpalhr ( Закон вИ 28.06.1996 р.NО54/96 зi змiяам, та доповЕеяяямя
Бюддйд ходекс УкраIяв ( здrов sй о8.07.2010 ш92456-vI i змiяЁidl тs доповнеrопмr

змiяамя
Н*". МЫ"r"р"""ч фiяаясiв yкpaTlf BИ2?.o7l0ll р. Jt945 " Про затЕердлеl+l, приlviрвого Eepejriкy р€!ультflвrоо( ЕоказfЬ бюджетrD( проI?ам дrя мiсцевD( бюrйетi, зs

' cix мiсцевю( бюдкетЬ " зiзмiнвмиаи.lвтками . що мож)aгь зд|исяюватися T ycrx мrcц€аш Dюлжоrш,l,мlнши
. iiЙЙ""'lсrлу л.iz9s визо,Os,2фI i.. про оплаry працi на ocвoвi еТС ро4рядiв i кофiцЬrrЬ з оIшdrr працi пр5цiвнякiв усгшов, закпадййортмiзацiй бфеl лrrглфёf

' ою]Df,етноl сlрерл,
"i;]: ''

(найменування вi,tlповiдшьного виконавця)



6. I]iлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

Jю
з/п цiль державнот полiтики

7. Мета бюджетноi програми

Пiдтрш,rка та розвиток культурно- ocBiTHix заходiв

8. Завдання бюджетноi програми

Jф
з/п Завдання

1 забезпечення ведення облiку , надання кошторцсноТ та фiнансовТ звiтностi та фiнансуваншI установ згiдно iз затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Jю
зlп Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

t ,,
3 4 5

l забезпечення фiНаНСУВаНня закладiв кульryри, контроль за веденнrIм бухгалтерського облiку та звiтностi
700 000 0 700 000

Усього 700 000 0 700 000

10. Перелiк мiсцевиХ / регiоналЬних прогРам, щО виконуються у складi бюдх<етноi програми

ль
з/п Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 1 3 4 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

Ns
з/п показники Одиниця вимiру .Щжерело

iнформачii Загальний фонд Спецiальний фонл Усього

l ,,
3 4 5 6 7

l затрат
штатна чисельнiсть од. Мережа 2,00 0,00 2,00

1 продукту
кiлькiсть ,Що од. Мережа 1з,00 0,00 13,00

3

Веграти на утримання одцLеi' штатноТ одиницi грн, Розрахунок з50 000,00 0,00 з50 000,00
4 якостl

вiдсоток кiлькостi , rцо обслуговуються у порiвняннi вiдс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

установ

ефективностi



Юлiя КРАСНОЛУIФКА
(Власне iм'я, IРlЗВИЩЕ)

сdrц Iщенко С.О.
(пiдлис) (Власяе iм'я, [РIЗВIllЩЕ)

Начальник вiддiлу

м.п.

*

а

*
*

tод 44

It 2
I

3

iз загшанованою


