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УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ

НАКАЗ

28 лютого 2019 р. № 26-од

Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2019 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 
вересня 2014 року за № 1103/25880 та рішення селищної ради від 19.02.2019 № 
Р-753-32/УІІ «Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 року 
№ Р-697-30/УІІ « Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по галузі 
«Культура» за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК), а саме:

1011100 « Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)»

1013242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»



1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів»

1014082 «Інші заклади в галузі культури і мистецтва»

Начальник соціально- 
відділу виконавчого к 
Покровської селищної Т.Ф.КОЛІСНИК



КОПІЯ

УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
53600 Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Центральна,20 

_____________________________________ тел. (05638) 2-12-42

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
селищного голови

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення селищної ради 
від 19.02.2019 № Р-753-32/УІІ «Про внесення змін до рішення селищної ради 
від 20.12.2018 №Р-697-30/УІІ "Про бюджет Покровської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік вважаю за необхідне:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік, 
затверджених розпорядженням селищного голови від 31.01.2019 № Зод за 
кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(КПКВК), а саме:

- 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)»;

- 1013242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення»;

- 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», виклавши їх у новій 

редакції, що додаються.

Селищний голова С.А.СПАЖЕВА

№ 9од від



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
28 лютого 2019 року № 26-од 
Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної
ради________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради______________________
Розпорядження селищного голови 31.01.2019 року № 3-од
(в редакції розпорядження селищного голови 01.03.2019 року № ОоО )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1000000 _____ Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(код) (найменування головного розпорядника)

1010000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради_____
(код) (найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
____ хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)_________________________1011100 0960

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2977588 гривень, у тому числі загального фонду - 2711388 гривень та спеціального 
фонду - 266200 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" із змінами



Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки" із змінами
Закон України від 05.09.2017 № 2145-УІІ "Про освіту"
Закон України від 06.06.2005 № 1841-ІІІ "Про позашкільну освіту" із змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" із змінами 
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/УП "Про бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 19.02.2019 № Р-753-32/УІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/У1І "Про 
бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

і. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього



9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень
N з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.
Забезпечення надання 
початкової музичної, 

хореографічної освіти з 
образотворчого мистецтва та 

художнього

2711388 266200 2977588

Усього 2711388 266200 2977588

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн.)

N з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники затрат

Кількість установ всього
од. зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах на 2019 
рік

і і

у том числі: 0

музичних шкіл
од. зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах на 2019 
рік

і 1

Середнє число окладів 
(ставок) Всього

О Д . штатний розпис на 2019 рік
32,2 3,47 35,67

Середнє число окладів 
(ставок) керівних працівників

О Д . штатний розпис на 2019 рік
2 2

Середнє число окладів 
(ставок) педагогічного 
персоналу

О Д . штатний розпис на 2019 рік
27,45 3,47 30,92

Середнє число окладів 
(ставок) спеціалістів

О Д . штатний розпис на 2019 рік 1 1



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації' Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Середнє число окладів 
(ставок) обслуговуючого та 
технічного персоналу

од. штатний розпис на 2019 рік
1,75 1,75

Кількість відділень 
(фортепіано, народні 
інструменти, тощо)

од. Типовий навчальний план
4 4

Кількість класів од. Типовий навчальний план 31 31

Видатки на отримання освіти 
у школах естетичного 
виховання - всього

грн. кошторис на 2019 рік

2711388 266200 2977588

Видатки на отримання освіти 
у школах естетичного 
виховання за рахунок 
загального фонду

грн. кошторис на 2019 рік

2711388 2711388

Видатки на отримання освіти 
у школах естетичного 
виховання за рахунок 
спеціального фонду

грн. кошторис на 2019 рік

266200 266200

у тому числі плата за навчання 
у школах естетичного 
виховання

грн. кошторис на 2019 рік
266200 266200

2 Показники продукту
Середня кількість учнів, які 
отримують освіту у школах 
естетичного виховання, - 
всього

осіб Журнал обліку учнів

273 273

Середня кількість учнів, 
звільнених від плати за 
навчання

осіб Журнал обліку учнів
13 13

3
Показники
ефективності
Чисельність учнів на одну 
педагогічну ставку

осіб Типовий навчальний план
9 9

Кількість діто - днів од. розрахунково 57057 57057



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Витрати на навчання одного 
учня який отримує освіту в 
школах естетичного 
виховання

грн. розрахунково (відношення 
видатків на отримання освіти 
всього до загальної кількості 
учнів)

9932 9932

у тому числі за рахунок 
батьківської плати

грн. розрахунково (відношення 
видатків на отримання освіти 
за рахунок плати за навчання 
до загальної кількості учнів)

975 975

4 Показники якості
Кількість днів відвідування 
учнями шкіл естетичного 
виховання

днів розклад
209 209

Відсоток обсягу батьківської 
плати за навчання в 
загальному обсязі видатків на 
отримання освіти у школах 
естетичного виховання

% розрахунково (відношення 
видатків від батьківської 
плати до загального обсягу 
видатків)

9,8 9,8

Динаміка збільшення 
кількості учнів, які отримують 
освіту у школах естетичного 
виховання дітей у плановому 
періоді відповідно до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% розрахунково (відношення 
планової кількості учнів у 
2019 році до фактичного 
показника 2018 року)

0 0 0

Начальник соціально-гуманітарного відділу 
виконавчош-і?0ЩГге^.Покровської селищної ради

ої селищної р;

Т.Ф.Колісник
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А.Спажева
(ініціали/ініціал, прізвище)



1.
2 .

3.

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
28 лютого 2019 року № 26-од
Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної 
ради__________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради_______________________
Розпорядження селищного голови 31.01.2019 року № 3-од 
(в редакції розпорядження селищного голови 01.03.2019 року № 900)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1000000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(код) (найменування головного розпорядника)

1010000 Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

1013242________________________________________ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 84812 гривень, у тому числі загального фонду - 84812 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України 
Бюджетний кодекс України 
Податковий кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Закон України "Про охорону дитинства"
Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям"



Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р "Про схвалення концепсії застосування програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних 
програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" із змінами
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/УП "Про бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-693-30/УІІ "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій населення 
Покровської територіальної громади на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 19.02.2019 № Р-753-32/УІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/УІІ "Про 
бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 13.12.2017 № 355-15/УІІ "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства, 
благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки"

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

N з/п Ціль державної політики

1. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції 
інвалідів у суспільство

Забезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів житлового-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання



І.
Надання матеріальної допомоги чорнобильцям, учасникам бойових дій в АТО, сім"ям мобілізованих та загиблих в АТО; інвалідам І групт, 
особам, старшим 90 років, онкохворим та особам, якимпроведено операції, громадянаям, які опинились в скрутних життєвих обставинах

2. Забезпечення поховання безрідних громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1013242-Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 
соціального забезпечення

84812 0 84812

1.

надання матеріальної допомоги 
чорнобильцям,учасникам 
бойових дій в АТО, сім"ям 

мобілізованих та загиблих в АТО, 
інвалідам І груби, особам, 

старшим 90 років, онкохворим та 
особам, яким проведено операції, 

громадянам, які опинилися в 
скрутних життєвих обставинах

76712 0 76712

2. Забезпечення поховання 
безрідних громадян 8100 0 8100

Усього 84812 0 84812

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1.
Програма соціального захисту 
окремих категорій населення 
Покровської територіальної 
громади на 2019 рік

76712 0 76712

2.

Програма розвитку житлово- 
комунального господарства, 
благоустрою населених 
пунктів Покровської 
територіальної громади та 
захисту навколишнього 
природного середовища на 
2018-2022 роки

8100 0 8100

Усього 84812 0 84812

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники затрат

Кількість осіб, яким надано 
матеріальну допомогу

осіб Програма соціального захисту 
окремих категорій населення 
Покровської територіальної 
громади на 2019 рік

157 157

Видатки на оплату послуг по 
похованню безрідних 
громадян

грн. Рішення селищної ради від 
20.12.2018 № Р-697-30/УІІ 
"Про бюджет Покровської 
селищної об"єднаної 
територіальної громади на 
2019 рік

8100 8100

2 Показники продукту

Кількість видів проведених 
заходів од.

Програма соціального захисту 
окремих категорій населення 
Покровської територіальної 
громади на 2019 рік

8 8



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Кількість осіб на яких 
предбачені видатки осіб

Програма розвитку житлово- 
комунального господарства, 
благоустрою населених 
пунктів Покровської 
територіальної громади та 
захисту навколишнього 
природного середовища на 
2018-2022 роки

2 2

3
Показники
ефективності
Середні витрати на один вид 
матеріальної допомоги

грн.
розрахунково 9602 9602

Видатки передбачені на 
поховання однієї особи

грн.
розрахунково 4050 4050

4 Показники якості
Динаміка кількості заходів, 
спрямованих на соціальну 
підтримку ветеранів війни, вдів 
ветеранів війни, учасників 
бойових дій на території інших 
держав, жертв нацистських 
переслідувань в порівняння з у# ' 
минулим роком

......

%

'  \  о . %Л\

розрахунково 0 0

_ .
Відсоток виконаних витра^  ̂£ у' К І А %\ ° ° \\ / 0 \ х ґ  03 и \ * о  Н розрахунково 100 0 100

II 03 *5 1Н ДІГ5 ° 1 її а  » \

т \ Ч \  1
/  °  ^11

ФИС
виконавчого комітету Пой^^Ь&кої сели; 

ПОІ

Т.Ф.Колісник
(підпис)

окровської селищної ради

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А.Спажева
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
28 лютого 2019 року № 26-од 
Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної 
ради_________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради_____________
Розпорядження селищного голови 31.01.2019 року № 3-од 
(в редакції розпорядження селищного голови 01.03.2019 року №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1000000
(код)

1010000
(код)

1014030
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1260833 гривень, у тому числі загального фонду - 1257333 гривень та спеціального 
фонду - 3500 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" із змінами

_____ Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника)

_____ Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

0824 Забезпечення діяльності бібліотек



Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки" із змінами
Закон Уераїни від 27.01.1995 № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами
Указ Президента України від 20.03.2000 № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"
Постанова КМУ від 30.05.1997 № 510 "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" із 
змінами
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/УІІ "Про бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 19.02.2019 № Р-753-32ЛШ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/УІІ "Про 
бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

N з/п Ціль державної політики

1. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне тобслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, 
зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1.
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, 
сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за 
виконанням



9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Забезпечення доступності для 
громадян документів та 

інформації, стоворення умов 
для повного задоволення 

духовних потреб громадян, 
сприяння професійному та 

освітньому розвитку 
громадян, комплектування та 

зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль за 

виконанням

1257333 3500 1260833

Усього 1257333 3500 1260833

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(гри)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники затрат

Кількість установ (бібліотек), 
всього

од. зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах на 2019 
рік

і і

у тому числі: філій од. зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах на 2019 
рік

8 8

Середнє число окладів 
(ставок) Всього

од. штатний розпис на 2019 рік
15,0 15

Середнє число окладів 
(ставок) керівних працівників

од. штатний розпис на 2019 рік
4,0 4

Середнє число окладів 
(ставок) спеціалістів

од. штатний розпис на 2019 рік
10,5 10,5

Середнє число окладів 
(ставок) обслуговуючого та 
технічного персоналу

од. штатний розпис на 2019 рік
0,5 0,5

Видатки загального фонду на 
забезпечення діяльності 
бібліотек

грн. кошторис на 2019 рік
1257333 3500 1260833

2 Показники продукту
Число читачів,тис. осіб осіб щоденник роботи бібліотеки

5050 5050

Бібліотечний фонд примірників сумарна книга 101078 101078
Бібліотечний фонд грн. сумарна книга 568215 568215
Поповнення бібліотечного 
фонду

примірників сумарна книга
1200 1200

Поповнення бібліотечного 
фонду

грн. сумарна книга
70000 70000

Списання бібліотечного 
фонду

примірників сумарна книга
10000 10000

Списання бібліотечного 
фонду

грн. сумарна книга
6000 6000

Кількість книговидач од. щоденник роботи бібліотеки
74600 74600



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

3 Показники
ефективності
Кількість книговидач на 
одного працівника (ставку)

од. розрахунково (відношення 
кількості книговидач до 
кількості бібліотекарів 
(ставок))

4973 4973

Середні затрати на 
обслуговування одного читача

грн. розрахунково (відношення 
видатків загального фонду на 
забезпечення діяльності 
бібліотек до загальної 
кількості читачів)

249 249

4 Показники якості
Динаміка поповнення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до фактичного 
показника попереднього 
періоду

% розрахунково (відношення 
поповнення бібліотечного 
фонду у 2019 році до 
фактичного поповнення 
бібліотечного фонду у 2018 
році)

0 0

Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
плановому періоді по 
відношенню до фактичного 
показника попереднього 
періоду

% розрахунково (відношення 
кількості книговидач у 2019 
році до фактичної кількості 
книговидач у 2018 році)

102,0 102,0

Т.Ф.Колісник
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А.Спажева
(ініціали/ініціал, прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
28 лютого 2019 року № 26-од
Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної 
ради__________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради_______________________
Розпорядження селищного голови 31.01.2019 року № 3-од 
(в редакції розпорядження селищного голови 01.03.2019 року № 9сС )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1000000_______ _____ Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(код) (найменування головного розпорядника)

1010000_______ Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради________
(код) (найменування відповідального виконавця)

1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
_____ ____ ____________________________________________________  клубних закладів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4512903 гривень, у тому числі загального фонду - 4438503 гривень та спеціального 
фонду - 74400 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами



Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки" із змінами
Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ "Про культуру" із змінами
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/УП "Про бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 19.02.2019 № Р-753-32/УІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-ЗО/УІІ "Про 
бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

N з/п Ціль державної політики

1. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій



9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Забезпечення організації 
культурного дозвілля 
населення і зміцнення 
культурних традицій

4438503 74400 4512903

Усього 4438503 74400 4512903

^  Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники затрат

Кількість установ, всього од. зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах на 2019 
рік

10 10



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
у тому числі центрів дозвілля од. зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах на 2019 
рік

і і

у тому числі

філій од. зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах на 2019 
рік

2 2

будинків культури од. зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах на 2019 
рік

5 5

клубів од. зведення планів по мережі, 
штатах і контингентах на 2019 
рік

4 4

Середнє число окладів 
(ставок) Всього

од. штатний розпис на 2019 рік
52,0 52,0

Середнє число окладів 
(ставок) керівних працівників

од. штатний розпис на 2019 рік
10,25 10,25

Середнє число окладів 
(ставок) спеціалістів

од. штатний розпис на 2019 рік
17 17

Середнє число окладів 
(ставок) обслуговуючого та 
технічного персоналу

од. штатний розпис на 2019 рік
24,75 24,75

Видатки загального фонду на 
забезпечення діяльності 
палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та 
інших клубних закладів

грн. кошторис на 2019 рік

4438503 74400 4512903

2 Показники продукту
Кількість відвідувачів всього осіб журнал обліку роботи 85500 85500

у тому числі 0

за реалізованими квитками осіб журнал обліку роботи 0

безкоштовно осіб журнал обліку роботи 85500 85500
Кількість заходів, які 
забезпечують організацію 
культурного дозвілля 
населення,од

од.
перспективний план роботи на 
2019 рік

1149 1149



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

3
Показники
ефективності

Середні витрати на одного 
відвідувача

грн. розрахунково (відношення 
видатків загального фонду на 
забезпечення діяльності 
будинків культури до 
кількості відвідувачів)

52 52

Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунково (відношення 
видатків загального фонду на 
забезпечення діяльності 
будинків культури до 
кількості заходів)

3863 3863

4 Показники якості
Динаміка збільшення 
відвідувачів у плановому 
періоді по відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду,%

%
розрахунково (відношення 
кількості відвідувачів у 2019 
році до фактичної кількості 
відвідувачів у 2018 році)

0 0

Начальник соціально-гуманітарного відділу 
виконавчого комітету Покровської селищної ради ЦІшіЦЩґу

(підпис)

Т.Ф.Колісник
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
28 лютого 2019 року № 26-од
Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної 
ради___________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради__________________________
Розпорядження селищного голови 31.01.2019 року № 3-од 
(в редакції розпорядження селищного голови 01.03.2019 року №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

_______1000000_______ ______Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(код) (найменування головного розпорядника)

_______1010000_______ ______Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

_______1014082__________ _____ 0829________________________________ Інші заходи в галузі культури і мистецтва_____________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 103730 гривень, у тому числі загального фонду - 103730 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм" із змінами



Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-30/УІІ "Про бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

Рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-692-ЗО/УІІ "Про затвердження Культурно-мистецької програми на 2019 рік"
Рішення селищної ради від 19.02.2019 № Р-753-32/УІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 № Р-697-ЗО/УІІ "Про 
бюджет Покровської селищної об"єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

N з/п Ціль державної політики

1. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1.
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного 
потенціалу



9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Забезпечення інформування і 
задоволення творчих потреб 

інтересів громадян, їх 
естетичне виховання, 

розвиток та збагачення 
духовного потенціалу

103730 0 103730

Усього 103730 0 103730

^  Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)____________________________________________________________________________

N з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.
Культурно-мистецька 
програма на 2019 рік 103730 0 103730

Усього 103730 0 103730

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники затрат

Видатки загального фонду на 
проведення культурно- 
мистецьких заходів

грн. кошторис на 2019 рік 103730 103730

2 Показники продукту
Кількість заходів, всього од. Культурно-мистецька 

програма Покровської 
територіальної громади на 
2019 рік

8 8

у тому числі



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Кількість фестивалів од. Культурно-мистецька 

програма Покровської 
територіальної громади на 
2019 рік

і і

Кількість інших культурно- 
освітніх заходів (свята, ювілеї)

од. Культурно-мистецька 
програма Покровської 
територіальної громади на 
2019 рік

7 7

3
Показники
ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу, 
всього

грн. розрахунково 12966 12966

у тому числі середні витрати

На один фестиваль розрахунково 12966 12966

На один інший культурно- 
освітній захід

розрахунково 12966 12966

4 Показники якості
динаміка збільшення кількості 
заходів в плановому періоді 
по відношенню до фактичного 
показника попереднього 
періоду

% розрахунково

0 0

Начальник соціально-гуманітарного відділу 
виконавчого комітету Покровської селищної ради

(підпис)

Т.Ф.Колісник

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.А.Спажева
(ініціали/ініціал, прізвище)


