Вщщл культури i туризму Теплицько!
районно! державно! адмшктрацп
23800, Вшницька обл., Теплицький р-н.,
смт. Теплик, вул. Незалежносп, 2

НАКАЗ
№ 23 ввд 25 лютого 2019 р.
«Про затвердження паспортов бюджетних програм
мюцевого бюджету: на 2019р. в галуз1 культури i3 змшами»
Вщповщно до ст. 20, п. 18 роздшу IV, Приюнцевих та перехщних положень Бюджетного
кодексу УкраТни, Правил складання паспорт1в бюджетних програм мюцевих бюджет1в та
зв1т1в про IX виконання, затверджених наказом Мппстерства фшанс1в Украши вщ
26.08.2014р. №836, зареестрованого в Мшктерств1 юстицн Украши 10.09.2014р. за
№1104/25881 (3i змшами i доповненнями), р1шення 48 позачергово! cecii' Теплицько!
районно! Ради 7 скликання вщ 21.12.2018р. № 514 (Про районний бюджет на 2019р.),
Розпорядження голови районно! державно! адмшктрацп № 33 вщ 11.02.2019р.;
Розпорядження голови районно!' державно! адмшютрацн № 46 вщ 14.02.2019р.;
Розпорядження голови районно! державно! адмшктрацп № 51 вщ 18.02.2019р.;

Наказу ю:
Затвердите паспорта бюджетних програм на 2019 р. в галуз1 культури:
ТПКВК МБ 1014030 «Забезпечення д1яльност1 б1блютек»;
ТПКВК МБ 1014060 «Забезпечення д1яльност1 палац1в i будинюв культури, клуб1в,
центр1в дозвшля та 1нших клубних заклад1в»;
ТПКВК МБ 1017363 «Виконання швестицшних проекйв в рамках здшснення заход1в
щодо сощально-економ1чного розвитку окремих територш»;

Начальника вщдшу культури
i туризму Теплицько! райдержадмшктрацн
С. О. Дмитришин
Ознайомлена:
О.Г. Заграбчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фшанспв Украши
26 серпня 2014 року № 836
(у редакци наказу Мшктерства фшаныв Украши
вщ 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
25 лютого 2019р. № 23
RiirniTT культури i туризму Теплицько'1 районноУ державно!
адмшютращ!
(найменування головного розпорядника к о п т в мкцевого бюджету)

№

______

Паспорт
бюджетно'1 программ лпсцевого бюджету на 2019 piic

1. 1000000
(КТПКВК МБ)
2. 1010000______
(КТПКВК МБ)

3. 1014030
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

R iiT n in

культури

i туризму Теплицько! районно! державно! адм1н1страцп

(найменування головного розпорядника)
Ri тттл культури i туризму Теплицько! районно!’ державно! адм1н1страц1~1
(найменування вщповщального виконавця)

Забезпечення д1яльност1 б1бл1отек
(найменування бюджетно! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 2018700,00 гривень, у тому числ1 загального фонду — 2014100,00 гривень
спещального фонду - 4600,00 гривень.
5. Щдстави для виконання бюджетно! програми:
Конститущя Украгни (Закон Украши в id 28.06.1996р. № 254к/96-ВР);
Бюджетный Кодекс Украши (Закон Украши вid 28 грудня 2014 року N 71-VIII)

Закон Украти «Про Державный бюджет Украти на 2018 рЫ»
Закон Украти «Про Micijeee самоврядування в Украш» eid 21.05.1997 № 280/97-ВР;
Закон Украти «Про сощальш послуги» eid 19 червня 2003 року№ 966-ГУ;
Наказ Miuicmepcmea фтансгв Украти та Mmicmepcmeo культуры i туризму Украти eid 01.10.2010 №1150/41
Про затвердження Типового перелшу бюджетных програм тарезультативних показниюв ix виконання для
Micijeeux бюджетгв у галуз! "Культура"
Ршення про мгсцевий бюджет на 2019 рт.
Розпорядження головирайонног державног адмтктраци № 33 eid 11.02.2019р.;
6. Ц ш державно! полггики, та досягнення яких спрямована реал1защя бюджетно! програми
Цшь державно! полки ки
Забезпечення д1яльност1 б1блктек
7. Мета бюджетно! програми: Забезпечення прав громадян на б1блютечне обслуговування. загальну доступтстъ до шФопмаш! та
щнностей, що збираються, збер!гаються, надаються в тимчасове користування б1блютекам

культупниу

8. Завдання бюджетно! програми:

№ з/п

Завдання
Забезпечення доступносл для громадян документе та шформаци, створення умов для повного задоволення духовни!
потреб громадян, сприяння професшному та осв1тньому розвитку громадян, комплектування та збершання б1блютечних
фондт, !х обшк, контроль за виконнанням

j
j
!
{

9. Напрями використання бюджетних коптв:
Забезпечення д1яльносп б!блютек
№ з/п
j
Напрями використання бюджетних коп тв
.................J__..... .... ......
.......................

(грн)
Загальний фонд j
j

Спещальний
фонд

у тому чист
1
бюджет розвитку j

Усього

!
i

3

,1

Забезпечення доступности для громадян документов j 2014100,00
!та шформацп, створення умов для повного
j
задоволення духовни! потреб громадян, сприяння
професшному та осв1тньому розвитку громадян,
комплектування та збер1гання б1блютечних фощцв,
ах облш, контроль за виконнанням
Усього

(2014100,00

14600,00

2018700,00

4600.00

(2018700,00

10. Перелк мкцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми:
(грн)
Найменування мкцево! / регюнально! програми

Загальний фонд

Спещальний фонд

Усього

3

4

1
(Усього
11. Результативш показники бюджетно! програми:
№
з/п
1
1

Назва показника

Одиниця
B H M ip y

Джерело шформацп

Загальний фонд

2
3
4
5
Забезпечення прав громадян на б1блютечне обслуговування, загальну доступшсть до шформацп' та культурних щнностей, що
збираються, збер1гаються, надаються в тимчасове користування 5i6j[i о гскам

Спещальний
фонд

Усього

6

7

Забезпечення доступноси для громадян докуменмв та шформацп, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професшному та
освггньому розвитку громадян, комплектування та збер 1гання б1блютечних фонд1в. i'x облш, контроль за виконанням
П оказники затрат
юльюсть установ (б1блютек)

од.

Мережа заклащв

28

28

середне число оклад1в (ставок)-усього

од

Штатний розпис

30,25

30,25

середне число оклад1в (ставок) кер1вних праш'вниюв

од.

Штатний розпис

1

1

4
27,25

середне число оклад!в (ставок) crienianicriB

од.

Штатний розпис

27,25

середне число оклад1в (ставок) р о б т л т а в

од.

Штатний розпис

■ -

-

середне число оклад1в (ставок) обслуговуючого та техшчного
персоналу

од.

Штатний розпис

2

2

oci6

стат. 3B1T, розрахунок

14530

14530

Показники продукту
число читаяiв, тис.
б1блютечний фонд,тис.
б1блютечний фонд,тис.

прим1рншав

стат. зв1т, розрахунок

362053

362053

грн.

стат. зв1т, розрахунок

2014100,00

2014100,00

стат. зв1т, розрахунок

0,187

ft;187

100425,00

100425,00

прим1рниив

поповнення б1блютечиого фонду, тис.

грн.

стат. зв1т, розрахунок

списания б1блютечного фонду, тис.

прим1рник1в

стат. зв1т, розрахунок

21156

21156

списания б1бл1отсчного фонду, тис.

грн.

с т а т . 3BiT, р о з р а х у н о к

3029,00

3029,00

кшьюсть книговидач

од.

стат. звп\ розрахунок

283520

283520

од.

стат. 3B1T, розрахунок

. 10403

10403

поповнення б1блютечного фонду, тис.

Показники ефективносп
кшьюсть книговидач на одного прашвника (ставку)
середш затрата на обслуговування одного читача

грн.

с т а т . 3BiT, р о з р а х у н о к

середш витрати на придбання одного прим1рника книжок

грн.

стат. зв1т, розрахунок

8,26

8,26

%

розрахунок

20,05

20,05

%

розрахунок

27,25

27,25

Показники якосп
динамка поповнення б1блттечного фонду в плановому nepiofli
вщповщно до фактичного показника попереднього перюду
динамка збшьшення кшькосп книговидач у плановому перюд 1
вщповщно до фактичного показника попереднього перюду

Кер1вник установи головного розпорядника
бюджетних коп тв
'ф 1li

(тдпис)

С.О. Дмитришин
(нпщали та пр1звище)

(тдпис)

О.Ф. Руденко
(ппщали та прввшце)

ПОГОДЖЕНО:
Кер1вник фшансового орг;

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фшанав Украши
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу Мшютерства фшанс1в Украши
вщ 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
25 лютого 2019р. № 23
Rinnin к у л ь т у р и i туризму ТеплицькоТ районно! державно!
адмшютраци
(найменування головного розпорядника коштiв мкцевого бюджету)

наказ
___________________№ _____________

Паспорт
бюджетно! програми мкцевого бюджету на 2019 pin

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

Ri лгпл культури i туризму Теплицько! районно! державно! адмш1страци
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

Binni.TT культури i туризму Теплицько'1 районно'1 державно! адм1н1страцп
(найменування вщповщального виконавця)

3. Ю14060______ Забезпечення д1яльност1 палац1в i будинюв культури, клуб1в, центр1в дозвшля та 1нших клубних заклад1в
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетно! програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4023836,00 гривень, у тому числ1 загального фонду - 3979536,00 гривень
спещального фонду - 44300,00 гривень.
5. Пщстави для виконання бюджетно! програми:
Конститущя Украти (Закон Украти eid 28.06.1996р. № 254к/96-ВР);
Бюджетний Кодекс Украти (Закон Украти eid 28 грудня 2014року N 71-VIII)

9

п
Закон Украши «Про Державный бюджет Украши на 2018piK»
Закон Украши «Про лёсцеве самоврядування в Украгт» вid 21.05.1997 N° 280/97-ВР;
Закон Украгни «Про сощалът послуги» eid 19 червня 2003 року № 966-ТУ;
Наказ MiHicmepcmea фшанав Украши та Мгшстерство культури i туризму Украши eid 01.10.2010 №1150/41
Про затвердження Типового перелту бюджетних програм та результативных показнитв !х виконання для
м1сцевих бюджет1в у галуз! "Культура"
Ршення про лисцевий бюджет на 2019 piK.
Розпорядження голови районно! державно! адмшстраци № 33 eid 11.02.2019р.;
Розпорядження голови районно! державно! адмшктрацп № 51 eid 18.02.2019р.;
6. Цш державно! пол^ики, досягнення яких сгтрямована реал1защя бюджетно! программ.
№ з/п

Цш державно1 п ол 1Тики, досягнення яких спрямована реал1защя бюджетноУ програми
Забезпечення д1яльностя палащв i будинюв культури, клуб1в. центр1в дозвшля та шших клубних заклад!в

7. Мета бюджетноУ програми: Надання послуг з оргашзашУ культурного дозвшля населения
8. Завдання бюджетноУ програми:
№ з/п

Завдання
Забезпечення оргашзацп культурного дозвшля населения i змщнення культурних традицш

9. Наирями використання бюджетних к о п т в:
Забезпечення д1яльносп палащв i будинюв культури, клуб1в,ценгр1в дозвшля та шших клубних заклад!в
(грн)
№ з/п

IНапрями використання бюджетних i Загальний фонд | Спещальний фонд
!

К О Ш Т ! В

2

j

3

у тому числ1
п п ч ш т т
оюджет розвитку

Усього

5

6

б ю т т ж е т

4

3
;\1

[Забезпечення д1яльност! палащв i j3979536,00
будшпав культури, клуб1в,центр1в |
[дозвшля та шших клубних заклад1в
Усього

§44300,00

-

4023836,00

-

4023836,00

i

3979536,00

44300.00

10. Перелш мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми:
(грн)
Н айм енування

мюцево! / регюнально! програми

!

Загальний фонд

1

,

2

Спешальний фонд

Усього

3

4

Усього
11. Результативш показники бюджетно! програми:

№
з/п

Назва показника

Одиниця
вишру

Джерело шформацп

Загальний фонд

Спещальний
фонд

Усього:

1

2

3

4

5

6

7

Мережа заклад1в

32

32

7
20
5
160

7
20
5
160

60,75
25,5

60,75

1

Надання послуг з оргашзацн культурного дозвшля населения
Забезпечення оргашзацн культурного дозвшля населения i змщнення культурних традишй
Показники затрат
кшьюсгь установ - усього

од.

у тому числк
палащв
будинюв культури
клуб1в
immre закладгв клубного типу
кшьюсть гуртюв

од.
од.
од.
од.
од.

середне число окладав (етавок)-усього

од

Стат.зв1т, розрах.

од.

Стат.зв1т, розрах.

середне число окладав (ставок) кер^вних пращвниюв

Мережа заклад1в
Стат.звгг, розрах.

25,5

середне число окладт (ставок) cneiiianicTiB

од.

Стат.зв1т, розрах.

22,25

22,25

середне число окладав (ставок) робгпшюв

од.

Стат.звгг, розрах.

-

-

середне число оклад!в (ставок) обслуговуючого та техшчного
персоналу

од.

Стат.зв1т, розрах.

13

13

4
видатки загального фонду на забезпечення д1яльност| палащв,
будинюв культури, клуб1в та шших заклад1в клубного типу,
тис.
Показники продукту

г

грн

( 1а ГЗВ 11. розрах.

4023836,00

4023836.00

oci6

1'таг.чвп. розрах.

165013

165013

oci6
oci6

Стат.зв1т, розрах.

2196
162817

2196
162817

од.

Стат звгг, розрах.

6109

6109

кшьк1сть в1дв1дувачт - усього
у томучислг
за реалпованими квитками
безкоштрвно
кшылстъ заходт, як1 забезпечують оргажзашю культурного
дозвглля населения
плановий обсяг доход1в, тис.

грн.

Стат.звгг, розрах.

-

у тому числ1 доходи вщ реал1заки квитюв, тис.

грн.

Стат.зв|т, розрах.

ктымсть реашзованих квиткгв

2125,69

2125,69

шт.

Стат.зв1т, розрах.

2196

2196
10,00

Показники ефективнот

44300,00

*

44300,00

середия варт1сть одного квитка

грн.

Рзрахунок

середн1 витрати на одного вщв1дувача

грн.

Рзрахунок

середн1 витрати на проведения одного заходу
Показники якост1

10,00
24,00

24,00

грн.

Рзрахунок

649,25

649.25

Д инам 1ка зб ш ьш ен н я вщ в1 д у в ач 1 в у п л а н о в о м у п ерю д!
В 1дпов1дно

до ф а к т и ч н о г о

показни ка п о п ер ед и ь о го п ер ю д у

%

Рзрахунок

KepiBHHK установи гол овн ого розпорядн ика
б ю д ж ет н и х к о п т в /за с т у п н и к кер1вника установи

0,03

С.О. Дмитришин
(шйцали та пр1звище)

/о
ПОГОДЖЕНО:
Кер1вник мюцевого фшансового
KepiBHHKa мюцевого фшансового <Й

(ш дп и с)

О.Ф. Руденко
(пищали та щнзвище)

0,03

-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фшанав Украши
26 серпня 2014 року № 836
(у редакци наказу MiHicTepcTBa фшанав Украши
вщ 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
25 лютого 2019р. № 23
Вщдш культури i туризму Теплицько! районно! державно!
ajM im cTpaiiil
(найменування головного розпорядника копгпв \псцевого бюджету)

наказ
№

Паспорт
бюджетно! програми мкцевого бюджету на 2019 piK

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

Вщдш культури i туризму Теплицько! районно!' державно! адмшютрацп

2 . 1010000
(КТПКВК МБ)

Вщдш культури i туризму Теплицько! районно!' державно!' адмшютрацп

3.1017363

(найменування головного розпорядника)

(найменування вщповщального виконавця)

Виконання швестицшних проект1в в рамках здшснення заход1в щодо сощально-економ1чного розвитку

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

окремих територш
(найменування бюджетно! програми)

4 Обеяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 78000,00 гривень, у тому чисш загального фонду -0,00 гривень та спещального фонду
78000,00 гривень.
J
5. Пщстави для виконання бюджетно! програми:
Конститущя Украши (Закон Украши вid 28.06.1996р. № 254к/96-ВР);

Бюджетный Кодекс Украши (Закон Украши eid 28 грудня 2014року N 71-VIII)
Закон Украши «Про Державний бюджет Украши на 2018p i K »
Закон Украши «Про мгсцеве самоврядування в Украгт» eid 21.05.1997№ 280/97-ВР;
Закон Украши «Про сощалът послуги» eid 19 череня 2003 року № 966-ГУ;
Наказ Mimcmepcmea фшанс1е Украши та Miuicmepcmeo культури i туризму Украши eid 01.10.2010 №1150/41
Про затеердження Типового перелту бюджетних програм тарезультативних показнитв !х виконання для
мкцевих бюджemiв у галузi "Культура"
Ршення про мкцевий бюджет на 2019 рт.
Розпорядження голови районно! державно! адмшктрацп № 46 eid 14.02.2019р.;

6. Ц ш державно!' полггики, досягнення яких спрямована реагпзащя бюджетно!' програми.
№ з/п

Ц ш державно! пол1тики, досягнення яких спрямована реал1защя бюджетно! програми
! Виконання швестицшних проекпв в рамках здшснення заход1в щодо сощально-економ1чного розвитку окремих
[ територш _
____

7. Мета бюджетно! програми: Надання послуг з оргашзащ! культурного дозвшля населения
8. Завдання бюджетно! програми:
№ з/п

Завдання

\

: Проведения каштального ремонту з чампюю noKpieni Сашанського будинку культури с. Саша Темлицького р-н., ВшнипькоУ o6jiacri

9. Напрями використання бюджетних копшв:
Виконання швестиц1йних проект1в в рамках здшснення заход1в щодо соц1ально-економ1чного розвитку окремих територ1й
|
!
I

№ з/п

1

i

si

Напрями використання бюджетних кошт1в
!

I

Г

2

Загальний ! Спещальний
у тому числ1
фонд
J
фонд
бюджет
!
i
■I розвитку
;j

Виконання швестицшних проекпв в рамках здшснення заходiв 0,00

3

:|

4
78000,00

!

5

(грн)
Усього

6

78000,00

щ о д о сощ ально-економ 1чного розвитку окрем их територш

(0,00

У сього

78000.00

78000.00

(грн)

i0 Перелш мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад1 бюджетно! програми:
Найменування мкцево! / репонально! програми
.........................

.. I

|

Загальнии финд

.................... ............. ......................~ Т ” ..............

2

Усього

Спещальний фонд
i

,

3

4

[Усього
11. Результативш показники бюджетно! програми:

№
з/п -

Назва показника

1

2

1

Одиниця
B H M ip y

Джерело шформацп

Загальний фонд

Спещальний
фонд

Усього

4

5

6

7

3

Виконання ituiccгишйних i|роскl ie в рамках здшснення ?axo;iiв щодо сощально-економ1чного розвитку окремих територш
Завдання
Проведения кагптального ремонту з замгаою n o K p iB n i Сашанського будинку
культури с. Саша Теплицького р-н., Вшницько! обласп
Продукту
К|льк1сть обекпв, що плануеться
вщремонтувати
Бфективност!
Середня варлсть ремонту одного обекта
Якосп
Питома вага вщремонтованих обекпв у загальнш KuibKOCTi обекпв,що потребують ремонту

Кер1вник установи головного розпор
бюджетних коптв/заступник Kepi

од

Проектно-кошторисна
документашя

1

1

грн

Проектно-кошторисна
документашя

78000,00

78000,00

%

Розрахунок

(пвдпис)

С.О. Дмитришин
(Ыщали та пр1звище)

ПОГОДЖЕНО:
KepiBHHK м ю ц ев ого ф ш ан сового o'
м ю ц ев ого ф ш ан сового органу

О.Ф. Руденко
(1шщали та пр1звище)

