


ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури та туризму виконавчого 
комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4^.02.2020 № y ________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 __  Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального розпорядника)

кредитування місцевого бюджету)

3.

10101100 1100
(код Програмної 

класифікації 

видатків та 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
видатків та кредшувкання бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02027486 
(код за ЄДРПОУ)

02027486
(код за ЄДРПОУ)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

5. Підстави для виконання бюджетної програми

7807592 грн, у тому числі загального фонду- 
та спеціального фонду-

7443512 грн.
364080 грн.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Постанови КМУ “Про затвердження програми розвитку навчальних закладів” від 28.03.2002 №378, “Про 
затвердження переліку типів навчальних закладів” від 06.05.2001 №433, “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та 
комунальній формі власності” від 12.12.2011 №1271 та №1131 від 05.12.2012, наказ Міністерства освіти і науки України (із змінами) “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 
тарифних розрядів працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557, наказ Міністерства освіти і науки України (із змінами) “Типовий перелік 
бюджетних програм та результативні показники їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта” від 10.07.2017 №992, рішення міської ради №1075 “Про внесення змін до установчих 
документів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Кузнецовська дитяча музична школа та затвердження Статуту початкового спеціалізованого мистецького навчального 
закладу Вараська дитяча музична школа в новій редакції” від 18.05.2018 р., рішення Вараської міської ради "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 
20.12.2019 №1653.

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



7. Мета бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити духовне та естетичне виховання дітей та молоді

Забезпечення надання спеціальної освіти дитячою музичною школою
8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання коштів

№з/п Завдання
Забезпечити належне надання спеціальної музичної освіти, гарантування права на її здобуття, поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу дитячої 
музичної школи

гривень

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

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячої 
музичної школи 7 443 512,00 325 080,00 7 768 592,00

2
Забезпечення дитячої музичної школи музичними інструментами, іншими 
предметами та обладнанням довгострокового користування 39 000,00 39 000,00

7 443 512,00 364 080,00 7 807 592,00

гривень

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1. кількість закладів (за ступенями шкіл) — усього од.
Рішення виконавчого комітету від 29.05.19 №1406 

“Про затвердження базової мережі закладів 
культури територіальної громади Вараської міської 

ради”

1

1.1.1. кількість класів (за ступенями шкіл) — усього од. навчальні плани Вараської дитячої 
музичної школи 9 9



О.Я.Савонік

1.2. Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі: од. штатний розпис Вараської дитячої 
музичної школи 59 5 64

1.3. педагогічного персоналу од. штатний розпис Вараської дитячої 
музичної школи 46 5 51

1.4. адмінперсоналу од. штатний розпис Вараської дитячої 
музичної школи 2 2

1.5. спеціалістів од. штатний розпис Вараської дитячої 
музичної школи 1 1

1.6. робітників од. штатний розпис Вараської дитячої 
музичної школи 0,5 0,5

1.7 обслуговуюючого та технічного персоналу од. штатний розпис Вараської дитячої 
музичної школи 9,5 9,5

2 _______ продукту_________________
2.1. середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 

виховання осіб журнал обліку контингенту учнів 351

2.2 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб журнал обліку контингенту учнів 149
3 ефективності

3.2. середні витрати на одного учня, який отримує освіту в школах 
естетичного виховання грн.

визначено розрахунково: відношення 
видатків на отримання освіти до кількості 
учнів (7443512 / 351 =21207,59 ; 364080 / 

351 = 1037,26)
21206,59 1037,26 22243,85

3.2.1 кількість діто-днів відвідування днів

Визначено розрахунково: дні відвідування
1 учня за навчальний рік по журналу 

обліку на кількість учнів ((36 навч. тижнів 
х 6 дні відвідування в тиждень = 216 дні) х 

351 кількість учнів)

75816

4 якості

4.1. кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання ДНІВ дні відвідування відповідно до журналу 
індивідуальних та групових занять 216

4.2.
динаміка кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного 
виховання в плановому періоді по відношенню до фактичного показника 
попереднього року (2019 — 355)

%
визначено розрахунково: відношення 
кількості учнів планового періоду до 

факту минулого року* 1
98,9

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради 
Начальник фінансового управління виконавчого комітету 
Вараської міської ради

Дата погодження
20£2р-

М.П.

(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, призвіще)

В.В.Тацюк___
(ініціали/ініціал, призвіще)









ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури та туризму виконавчого 
комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/Л. .02.2020 № -qcr__________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ______ 1000000 __ _____ Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального розпорядника)

кредитування місцевого бюджету)

02027486
(код за ЄДРПОУ)

02027486
(код за ЄДРПОУ)

1753200000
(код бюджету)

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної 

класифікації 

видатків та 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифі 

видатків та кредитувканнв бь
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5. Підстави для виконання бюджетної програми

3714229 грн, у тому числі загального фонду- 
та спеціального фонду-

3391450 грн.
322779 грн.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Постанови КМУ (із змінами) “Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 №1298, “Про підвищення заробітної плати працівників бібліотек” від 
30.09.2009 №1073, “Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівників державних і комунальних бібліотек” від 22.01.2005 №84, постанова КМУ «Про затвердження 
переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.11 №1271 та від 05.12.2012 №1131, наказ 
Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745, наказ МФУ та МК і ТУ “Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культура” від 01.10.2010 №1150/41, Положення про Вараську 
міську публічну бібліотеку, Положення про Вараську міську бібліотеку для дітей, рішення Вараської міської ради "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 
рік" від 20.12.2019 №1653.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення вільного доступу до інформацій, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках



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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяти професійному та 
освітньому розвитку громадян, комплектувати та зберіцгати бібліотечні фонди, вести їх облік

9. Напрями використання коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 6

1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування 
міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей 3 391 450,00 10 100,00 3 401 550,00

2 Забезпечення бібліотек міста комп'ютерною технікою, іншими предметами 
та обладнанням довгострокового користування 312 679,00 312 679,00

Усього 3 391 450,00 322 779,00 3 714 229,00

гривень
10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
2 3 4

5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1. кількість установ (бібліотек) од.

Рішення виконавчого комітету від 29.05.19 №1406 
“Про затвердження базової мережі закладів 

культури територіальної громади Вараської міської 
ради”

2



1.2. середнє число окладів (ставок) — усього од. штатний розпис міської публічної бібліотеки 
та міської бібліотеки для дітей 24,75 24,75

1.3. середнє число окладів (ставок) керівних працівників ОД. штатний розпис міської публічної бібліотеки 
та міської бібліотеки для дітей 2 2

1.4. середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.
штатний розпис міської публічної бібліотеки 

та міської бібліотеки для дітей 19 19

1.5. середнє число окладів (ставок) робітників од. штатний розпис міської публічної бібліотеки 
та міської бібліотеки для дітей 0,5 0,5

1.6. середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу од. штатний розпис міської публічної бібліотеки 

та міської бібліотеки для дітей 3,25 3,25

1.6.1 видатки для забезпечення діяльності бібліотек грн. кошторис міської публічної бібліотеки та 
міської бібліотеки для дітей 3391450 322779 3714229

2 продукту
2.1. число читачів осіб форма -НК “Основні показники” 8400 8400
2.2. кількість книговидач од. форма -НК “Основні показники” 136700 136700
2.3. бібліотечний фонд на поч.року примірників форма -НК “Основні показники” 45476 23134 68610
2.4. бібліотечний фонд на поч. року грн. форма -НК “Основні показники” 502335 910533 1412868
2.5. поповнення бібліотечного фонду примірників форма -НК “Основні показники” 1600 500 2100
2.6. поповнення бібліотечного фонду грн. форма -НК “Основні показники” 153400 36600 190000
2.7. списання бібліотечного фонду примірників форма -НК “Основні показники” 2200 2200
2.8. списання бібліотечного фонду грн. форма -НК “Основні показники” 6800 6800

3 ефективності

3.1. кількість книговидач на одного працівника (ставку) од.
визначено розрахунково: відношення кількості 
книговидач до кількості працівників (136700 / 
24,75 = 5523)

5523 5523

3.2. середні затрати на обслуговування одного читача грн.

визначено розрахунково: відношення видатків 
на забезпечення діяльності до кількості 
читачів (3391450 / 8400 = 403,74); (322779 / 
8400 = 38,43)

403,74 38,43 442,17

4 якості

4.1.
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2019 - 
заг 6768, спец 2632) 9400

%
визначено розрахунково: відношення 
придбання запланованих книг до придбання 
книг минулого періоду* 100

23,6 19,0 22,3



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, призвіще)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури та туризму виконавчого 
комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

j^L.02.2020 № Л У - Qck_______

ПАСПОРТ

1.

2.

3.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
______1000000____________________ Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального розпорядника)
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації класифікації видатків та видатків та кредитувкання бюджету) кредитування місцевого бюджету)

видатків та кредитування місцевого
місцевого бюджету) бюджету)

02027486
(кодзаЄДРПОУ)

02027486
(код за ЄДРПОУ)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2500186 гривень, у тому числі загального фонду- 
та спеціального фонду-

2225591 гривень
274595 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ (із змінами) “Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 №1298, «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній 
та комунальній формі власності» від 12.12.11 №1271 та від 05.12.2012 №1131, наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745, наказ МФУ та МК і ТУ “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в 
галузі культура” від 01.10.2010 №1150/41, положення про центр дозвілля, рішення Вараської міської ради "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 
20.12.2019 №1653.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних здобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля громади

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



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій для громадян

9. Напрями використання коштів
гривень

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

І 2 3 4 5

1

Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування 
центру дозвілля та Заболотгівського будинку культури 2225591 274595 2500186

Усього 2225591 274595 2500186

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
Показник

Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний 

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 7

1 затрат

1.1. кількість установ — усього од.
Рішення виконавчого комітету від 29.06.19 №1406 

“Про затвердження базової мережі закладів культури 
територіальної громади Вараської міської ради”

2

1.1.1. у тому числі центрів дозвілля од.
Рішення виконавчого комітету від 29.06.19 №1406 

“Про затвердження базової мережі закладів культури 
територіальної громади Вараської міської ради”

1

1.1.2 у тому числі будинків культури од.
Рішення виконавчого комітету від 29.06.19 №1406 

“Про затвердження базової мережі закладів культури 
територіальної громади Вараської міської ради”

1

1.2. кількість гуртків од.
Плани роботи центру дозвілля та Заболотгівського 

будинку культури 23 23



1.3.
—

середнє число окладів (ставок) — усього од. Штатний розпис центру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 15,75 15,75

1.4. середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис центру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 2 2

1.5. середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис центру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 8 8

1.6. середнє число окладів (ставок) робітників од. Штатний розпис центру дозвілля та Забологтівського 
будинку культури 0,5 0,5

1.7. середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. Штатний розпис центру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 5,25 5,25

1.8. видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля грн. кошторис центру дозвілля зі змінами 1653390 196233 1849623

1.9. видатки на забезпечення діяльності Заболотгівського будинку культури грн. кошторис Заболотгівського будику культури зі 
змінами 572201 78362 650563

2 продукту

2.1. кількість відвідувачів — усього осіб план роботи цетру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 41000

2.2. за реалізованими квитками осіб план роботи цетру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 4000

2.3. кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля 
населення ОД. план роботи цетру дозвілля та Заболотгівського 

будинку культури, календарний план заходів 195

2.4. плановий обсяг доходів грн. кошторис центру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 132550 132550

2.5 у тому числі доходи від реалізації квитків грн. кошторис центру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 107350 107350

2.6 кількість реалізованих квитків шт. кошторис центру дозвілля та Заболотгівського 
будинку культури 4000 4000

3 ефективності

3.1. середня вартість одного квитка грн.

визначено розрахунково: відношення запланованого 
доходу від реалізації квитків до запланованої 

кількості реалізованих квитків ( 107350 / 4000 = 
26,84)

26,84 26,84

3.2. середні витрати на одного відвідувача грн.
визначено розрахунково: відношення витрат до 
кількості відвідувачів (2225591 /41000 = 54,28 ; 
274595/41000 = 6,70)

54,28 6,70 60,98

3.3. середні витрати на проведення одного заходу грн.
визначено розрахунково: відношення витрат до 
кількості заходів (2225591 /195 = 11413,29 ; 274595 
/195 = 1408,18)

11413,29 1408,18 12821,47



4 якості

4.1. приріст відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду (2019 — 34716) %

визначено розрахунково: відношення кількості 
відвідувачів планового періоду до фактичного У 
показника минулого року (41000 / 34716* 100 -33)0 = 
1JL0  / ...

18,1 18,1

Начальник відділу культури та туризму
(підпис)

СГЯ.Савонік
(ініціали/ініціал, призвіще)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської мі 
Начальник фінансового управління виконавчого комі

Вараської міської ради

“ уООиоОЮ 20с! 0р.

Дата погодження
М.П.

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, призвіще)
















