ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6-А від 21.02.2018 р
Відділ культури виконавчого комітету Стрийської МР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 4 від 21.02.2018 р.
Фінансове управління Стрийської МР ___
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018_ рік
1. _1000000______ ______ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. _1010000_______ _ ___ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3.

1014030______ ____0824___ ______Забезпечення діяльності бібліотек___________________________
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 376,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4289,9_ тис. гривень та спеціального фонду –
86,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Рішення сесії від 13.12.2017 р №417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік», рішення сесії №451 “Про
внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік”, ЗУ «Про бібліотеку та бібліотечну справу», ЗУ «Про культуру»
6. Мета бюджетної програми : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що
зберігаються, надаються в тимчасове користування відвідувачам державними бібліотеками.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2
3
1014030 0824

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

Разом

4

5

6

7

Програма
Забезпечення діяльності бібліотек
Завдання
4289,9
Забезпечення
доступності
громадян до 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.
Усього

4289,9

86,5

4376,4

86,5

4376,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та
підпрограми
1
Регіональна цільова програма
Підпрограма «Поповнення бібліотечних фондів
м.Стрия на 2016-2020 роки»
Усього

10

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1014030

Програма: Забезпечення діяльності бібліотек

Тис.грн

4376,4

Завдання:
Забезпечення доступності громадян до 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.

1

2

3

4

затрат
Середнє число окладів(ставок)-усього

Од.

Штатний розпис

Середнє число окладів(ставок)керівних працівників

Од.

Штатний розпис

Середнє число окладів(ставок)спеціалістів

Од

Штатний розпис

Середнє число окладів(ставок)технічного персоналу

Од.

Штатний розпис

Число читачів

Тис.чол.

Розрах.дані

Кількість книговидач

од

Бібліотечний фонд

Тис.прим.

Розрах.дані

Бібліотечний фонд

Тис.грн

Розрах.дані

Поповнення бібліотечного фонду

Тис.прим.

Розрах.дані

Поповнення бібліотечного фонду

Тис.грн

Розрах.дані

Списання бібліотечного фонду

Тис.прим.

Розрах.дані

Списання бібліотечного фонду

Тис.грн

Розраї.дані

Кількість книговидач на одного працівника (ставки)

од

Розрах.дані

Середні затрати на обслуговування одного читача

грн

Розрах.дані

Середні витрати тна придбання одного примірника книги

грн

Розрах.дані

%

Розрах.дані

44,25
10,0
27,25
7,0

продукту
19,7
365 000
226,0
750,0
1,5
70.0
2,5
2,5

ефективності

якості
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді,
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

8249
222,152
46,67

х
1,8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6-А від 21.02.2018 р.
Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 4 від 21 .02.2018 р.
Фінансове управління Стрийської міської ради ___
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік
1. __1000000______ ______
(КПКВК МБ)

Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. __1010000_______ _ ___
(КПКВК МБ)

Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. __1014040___ __________0824__ Забезпечення діяльності музеїв і виставок____________
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 758,9__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _1733,9__ тис. гривень та спеціального фонду –
__25.0___ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії від 13.12.2017р № 417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік», рішення сесії №451 “Про
внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік”, ЗУ «Про культуру» , ЗУ «Про музеї та музейну справу»

6. Мета бюджетної програми Вивчення , збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань
національної і світової історично-культурної спадщини.______________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2
1014040

3
0824

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

4

5

6

7

Програма

1773,6

25,0

1798,6

1773,6

25,0

1798,6

Забезпечення діяльності
музеїв і виставок

Завдання
Забезпечення
збереження
популяризації,
духовного надбання
нації (розвиток
інфраструктури музеїв ,
забезпечення
виставковою діяльністю
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1014040

1

Програма
Забезпечення діяльності
музеїв і виставок

Тис.грн

1798,6

Завдання
Забезпечення збереження
популяризації, духовного
надбання нації (розвиток
інфраструктури музеїв ,
забезпечення виставковою
діяльністю
затрат
Видатки загального фонду на
забезпечення діяльності
музеїв

Тис.грн

Лімітна довідка

Мережа

1798,6

Кількість установ

од

Площа приміщень

м.кв

Облікові дані

1538,2

Площа приміщень у тому
числі виставк.

м.кв

Облікові дані

118,4

1

Середнє число
окладів(ставок)усього

од

Штатний розпис

23,0

Середнє число окладів
(ставок)керівних працівників

од.

Штатний розпис

4,0

Середнє число
окладів(ставок)спеціалістів

од

Штатний розпис

13,0

Середнє число
окладів(ставок)обслуг. та
технічного персоналу

од

Штатний розпис

5,5

Середнє число
окладів(ставок)робітників

од

Штатний розпис

0,5

2

продукту
Кількість відвідувачів музеїв

осіб

Облікові дані

14000

Кількість відвідувачів музеїв
за реалізованими квитками

осіб

Облікові дані

5600

Кількість екскурсій у музеях

од

Облікові дані

550

Кількість експонатів -усього

Тис.од

Облікові дані

34,0

Кількість експонатів –усього
у тому числі буде
експонуватись у плановому
періоді

Тис.од

Облікові дані

2,75

од

Облікові дані

19

Кількість проведених
виставок
Плановий обсяг доходів
музеїв

3

4

тис.грн

Лімітна довідка

25,0

ефективності
Середні витрати на 1м.кв
площі

Грн.

Розрах.дані

1169,30

Середні витрати на одного
відвідувача

Грн.

Розрах.дані

128,47

%

Розрах.дані

2,0

якості
Динаміка збільшення
відвідувачів у плановому
періоді відповідно до
фактичного показника
попереднього періоду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6-А від 21.02.2018р .
Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 4 від 21 .02.2018 р.
Фінансове управління Стрийської міської ради ___
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018_ рік
1.

_1000000______ ______ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. ___1010000_______ _ ___ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. ___1011100______ ____0960___Надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
(КПКВК МБ)

театральними.,хоровими.,мистецькими)__
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17 874,9_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _16 542,9_ тис. гривень та спеціального фонду –
__1332,0_ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії від 13.12.2017 р № 417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік»,ЗУ «Про культуру»,
ЗУ «Про позашкільну освіту”, ЗУ «Про освіту»
6. Мета бюджетної програми ____ Духовне та естетичне виховання дітей та молоді_

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2
1011100

3
0960

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
4
Програма

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд
6

Разом

5
16 542,9

1 332,0

7
17 874,9

16542,9

1 332,0

17 874,9

Надання спеціалізованої
освіти школами
естетичного виховання
(музичними, художніми,
хореографічними,театра
льними.,хоровими.,мисте
цькими)__

Завдання
Забезпечення надання
початкової музичної ,
хореографічної освіти з
образотворчого
мистецтва та
художнього промислу
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Тис.грн

Лімітна довідка

17 874,9

1011100

1

Програма
Школи естетичного
виховання дітей
Завдання
Забезпечення надання
початкової
музичної,хореографічної
освіти, з образотворчого
мистецтва та художнього
промислу
затрат
Видатки на отримання освіти
у школах естетичного
виховання

Тис.грн

кошторис

17 874,9

видатки на отримання освіти
у школах естетичного
виховання за рах. загального
фонду бюджету

Тис.грн

кошторис

16 542,9

Видатки на отримання освіти
у школах естетичного
виховання за
рах.спеціального фонду
бюджету

Тис.грн

кошторис

1 332,0

у тому числі плата за
навчання у школах
естетичного виховання

Тис.грн

кошторис

1 270,0

Кількість установ

од

мережа

3

Середнє число
окладів(ставок)-усього

од

мережа

190,5

Середнє число
окладів(ставок)керівних
працівників

од

мережа

8,5

2

3

Середнє число
окладів(ставок)
обслуговуючого та
технічного персоналу

од

мережа

14,5

Середнє число
окладів(ставок)педагогічного
персоналу

од

мережа

156,5

Середнє число
окладів(ставок)-спеціалістів

од

мережа

11,0

продукту
Середня кількість учнів , які
отримують освіту в школах
естетичного виховання

осіб

Облікові дані

1150

Середня кількість учнів
звільнених від плати за навч.

осіб

Облікові дані

385

Витрати на навчання одного
учня, який отримує освіту в
школах естетичного
виховання

грн

Розрах.дані

15 543,40

у тому числі за рахунок плати
за навчання у школах
естет.виховання,

грн

Розрах.дані

1104,35

Кількість учнів на одну
педагогічну ставку

осіб

Розрах.дані

7,35

ефективності

якості
4

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

%

7,19
х

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6-А від 21 .02.2018 р.
Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської МР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 4 від 21. 02.2018 р.
Фінансове управління Стрийської міської ради ___
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018_ рік
1.

1000000______ ______ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. ___1010000_______ _ ___ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. __1014060______ _
(КПКВК МБ)

___0828___ ___Забезпечення діяльності палац в і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів __
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _2566,7__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _2551,2__ тис. гривень та спеціального фонду –
15,5__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії від 13.12.2017р № 417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік»,ЗУ «Про культуру»
рішення сесії №451 “Про внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік”,
6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2
1014060

3
0828

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

4

5

6

7

Програма

2551,2

15,5

2566,7

2551,2

15,5

2566,7

Забезпечення діяльності
палаців і будинків
культури, клубів, центрів
дозвілля та інш клубних
закладів

Завдання
Забезпечення організації
культурного
дозвілля
населення і зміцнення
культурних традицій
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

1

2

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3

4

5

6

Тис.грн

Лімітна довідка

2566,7

Програма
1014060

1

Палаци і будинки культури,
клуби та інші заклади
клубного типу

Завдання
Забезпечення
організації
культурного
дозвілля
населення
і
зміцнення
культурних традицій
затрат
Видатки загального фонду
на забезпечення діяльності
будинків культури

Тис.грн

Лімітна довідка

2551,2

Кількість гуртків

од

мережа

7

Кількість колективів

од

мережа

7

Кількість установ

од

мережа

2

Середнє число
окладів(ставок)усього

од

Штатний розпис

17,75

Середнє число
окладів(ставок)керівних
працівників

од

Штатний розпис

6,5

Середнє число
окладів(ставок)спеціалістів

од

Штатний розпис

3

Середнє число
окладів(ставок)обслуг. та
технічного персоналу

од

Штатний розпис

7,25

Середнє число
окладів(ставок)робітників

од

Штатний розпис

1

2

3

4

продукту
Кількість відвідувачі-усього

Чол.

Облікові дані

54000

Кількість заходів ,які
забезпечують організацію
культурного дозвілля
населення

Од.

Облікові дані

175

Середні витрати на
одного відвідувача

Грн.

Розрах.дані

47,53

Середні витрати на
проведення одного
заходу

грн

Розрах.дані

14666,9

ефективності

якості
Динаміка збільшення
відвідувачів у плановому
періоді відповідно до
фактичного показника
попереднього періоду

х
%

Розрах.дані

1,0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

Наказ № 6-А від 21.02.2018р.
Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №4 від 21.02.2018р.____
Фінансове управління Стрийської міської ради ___
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018_ рік
1.

_1000000______ ______ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. __1014000_______ _ ___ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. __1014082______ _______0829_____ ___Інші заходи в галузі культури і мистецтва._____________________________
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 846,4_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 846,4_ тис. гривень та спеціального фонду –
____________тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми __рішення сесії від 13.12.2017 р., №417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік», рішення сесії №451 “Про
внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік”, ЗУ «Про культуру»
6. Мета бюджетної програми Забезпечення організації , дозвілля населення під час святкових заходи. Створити належні умови для перебування парафіян у
храмах міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)
№
з/п
1
1

КПКВК КФКВК
2
1014082

3
0829

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

4

5

6

7

Програма

846,4

846,4

846,4

846,4

Інші
заходи в галузі
культури і мистецтва

Завдання
Забезпечити
цікаве
дозвілля під час свят та
їх
організацію
та
фінансово підтримати
релігійні громади міста.
Усього:

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Інші
заходи в галузі
культури і мистецтва

Тис.грн

Лімітна довідка

846,4

1

1
2
3

1014082

Програма

Завдання 1
Забезпечити
цікаве
дозвілля та їх організацію
під час свят .
затрат
Витрати на заходи
Тис.грн
продукту
Кількість заходів
ефективності
Середні витрати на один
захід

Розрахункові дані

346,4

Од.

Розрахункові дані

7

грн

Розрахункові дані

49485,80

4

х
Завдання 2
Забезпечити та провести
комплекс робіт,
направлених на підтримку
будівництва
та ремонт храмів у місті
затрат
Витрати на захід
продукту
Кількість храмів , які
отримують фінансування
ефективності

Тис.грн
Один.
грн

Розрахункові дані

500,0

Розрахункові дані

1

Розрахункові дані

500 000

