
1.____________ 1000000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2.____________ 1010000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації 
Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

0160 0111

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 95 457

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 95 457

05514000000

(код бюджету)

гривень та

спеціального фонду- гривень.0

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі 
змінами), Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 
«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами), наказ 
Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі 
змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері культури

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління в сфері культури. Сприяння всебічному розвитку культури, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереження культурної спадщини.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 95 457 - 95 457

УСЬОГО 95 457 - 95 457

10. Перелік місцевих / регіональних 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 Показники
Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 1 •* 1
2 площа адміністративних приміщень кв. м. Угода з КП "СЄЗ" 85 - 85

продукту

3 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції

53 - 53

4 кількість підготовлених нормативно-правових актів од. План роботи на 2021 рік 40 - 40

ефективності

5
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 

одного працівника од.
Розрахунок (відношення отриманих 

листів, звернень, заяв, скарг до 
кількості посадових осіб)

53 - 53

6
кількість підготовлених нормативно-правових актів на 

одного працівника од.
Розрахунок (відношення прийнятих 

нормативно-правових актів до 
кількості посадових осіб)

40 - 40

якості

7
Динаміка збільшення кількості виконаних доручень 

листів, скарг, заяв в плановому періоді по відношенню 
до фактичного виконання показника попереднього

відс. Розрахунково (53/81) 65 - 65



8

Динаміка збільшення кількості підготовлених 
нормативно-правових актів в плановому періоді по 
відношенню до фактичного виконання показника 

попереднього періоду

відс. Розрахунково (40/49) 82 - 82

Начальник відділу культури Авдіївської міської військово- 
цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

Інна ХРИПЛИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начал авління Авдіївської міської військово- 
^овського району Донецької області

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1.____________ 1000000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2.____________ 1010000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3.____________ 1014030____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ_____________________________________________________
Відділу культури авдіївської міської військово-цивільної 
адміністрації Покровського району Донецької області____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

цМ ІЇСІіСЛ іА-ІП ■ № 0^3_________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

_____________ 4030_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________0824_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 503 369

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності бібліотек______________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

05514000000
(код бюджету)

382 071 гривень та

спеціального фонду- 121298 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і 
туризму України від 01 жовтня 2010 року №1150/41 (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за 
вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002року № 1298 «Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства 
культури України від 18 жовтня 2005року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України від 03 
лютого 2015 року № 141-VIII "Про військово-цивільні адміністрації" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької 
області від 23 грудня 2020 року№ 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування

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



8. Завдання бюджетної програми

№ 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 їх виконанням

2 Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 та для запобігання її поширенню.

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

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.

382 071 118 244 500 315

2 Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 та для запобігання її поширенню.

3 054 3 054

УСЬОГО 382 071 121 298 503 369

10. Перелік місцевих / регіональних 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 Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
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.

затрат
1 кількість ставок керівних працівників од. Штатний розпис 1 1
2 кількість ставок спеціалістів од. Штатний розпис 9 9
3 у т.ч. спеціалісти залучені до книговидач од. Основні показники діяльності 6 6
4 кількість ставок робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5
5 кількість ставок - усього од. Штатний розпис 12,5 12,5
6 кількість АМБ од. Положення про відділ 1 1



продукту
7 кількість читачів, з них 978 - 978

8
чоловіків

осіб
Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки 370 - 370

9 жінок осіб Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки 608 - 608

10 бібліотечний фонд прим. Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки 0 71 559 71 559

11 у т.ч. поповнення прим. Акт №1,2,3,4 1 108 1 108
12 бібліотечний фонд грн. Основні показники діяльності 580 694 580 694

13 у т.ч.поповнення бібліотечного фонду грн. Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки 0 118 244 118 244

14 кількість книговидач од. Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки 19 006 - 19 006

15 ефективності
16 кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. Розрахунок (19006/6) 3 168 - 3 168
17 середні затрати на обслуговування одного читача грн. Розрахунок (382071/978) 391 - 391
18 ЯКОСТІ

19
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому 

періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

відс. Розрахунок (19006/17056) 111 - 111

20
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому 

періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

відс. Розрахунок (118 244/21090) 560 - 560

Забезпечення дезінфікуючими засобами у період 
спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 та 

для запобігання її поширеню.
затрат

1 Обсяг видатків на дезінфікуючи засоби
грн. Довідка 3 054 3054

2 у т.ч.на діспенсер грн. 1 560 1560
3 у т.ч.на антисептичну рідину грн. 1 494 1494

продукту 0
4 Кількість дезінфікуючих засобів од. Акт

приймання-передачі
126 126

5 у т.ч.діспенсерів ОД. 6 6
6 у т.ч.антисептичної рідини од. 27 27



Інна ХРИПЛИВА

ефективності

7
середні видатки на одну одиницю дезінфікуючого засобу

грн. розрахунок 55 55

8 у т.ч. на діспенсер грн. розрахунок (1560/6) 260 260
9 у т.ч. на антисептичну рідину грн. розрахунок (1494/27) 55 55

якості

10 динаміка запобігання поширення інфекційної хвороби
COVID-19

відс. розрахунок 100 100

Начальник відділу культури Авдіївської міської військово- 
цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове упращшшяАвдіївськоі міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

органу)

ас

(Назва мі

^ід^вління Авдіївської міської військово- 
вського району Донецької області

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(підпис) (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
Наказ
Відділ культури Авдіївсько міської військово-цивільної адміністрації 
Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

lcb't/УШЛ окЗ_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________ 1000000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

2.____________ 1010000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

3.___________1014040___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________ 4040____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________ 0824________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

05514000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 74 845 гривень, у тому числі загального фонду 74 379 гривень та

спеціального фонду- 466 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і 
туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 (зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї 
та музейну справу» (зі змінами), Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької 
області від 23 грудня 2020 року№ 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік” (зі змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Основою державної політики в галузі музейної справи є реалізація прав громадян на духовне надбання нації, здобуття культурних цінностей

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації
2 Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-I9 та для запобігання її поширенню.



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації 74 379 - 74 379

2 Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 та для запобігання її поширенню.

466 466

УСЬОГО 74 379 466 74 845

10. Перелік місцевих / регіональних 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 Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення збереження популяризації духовного 

надбання нації
затрат

1 кількість музеїв од. Положення про відділ І 1
2 кількість ставок од. Штатний розпис 1,5 1,5
3 керівників од. Штатний розпис 1 1
4 робітників од. Штатний розпис 0,5 0,5
5 площа приміщень кв. м. Угода з відділом освіти 217 217
6 Видатки на забезпечення діяльності музеїв грн. Кошторис 74 379 74 379

продукту
Кількість відвідувачів музею, з них 1 149 1 149

7 ЖІНОК осіб План роботи 808 808
8 чоловіків осіб План роботи 341 341
9 Кількість екскурсій в музеї кількість План роботи 57 57
10 Кількість експонатів, всього тис.од. План роботи 1,1 1,1
11 у тому числі будуть експонуватись у плановому періоді тис.од. План роботи 1,1 1,1

ефективності
12 Середні витрати на 1 екскурсію грн. Розрахунок (відношення витрат до 

кількості екскурсій: 74379/57) 1 305 - 1 305

ЯКОСТІ

13
Динаміка відвідувачів у плановому періоді по 

відношенню до фактичного показника попереднього 
періоду

відс.
Розрахунок (кількість відвідувачів 
у 2020р. до кількості відвідувачів у 

2021р.: 1149/1170)
98 - 98



Забезпечення дезінфікуючими засобами у період 
спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 та 

для запобігання її поширенню
затрат

1 Обсяг видатків на дезінфікуючи засоби грн. Довідка про зміну до кошторису на 
2021 рік - 466 466

2 у т.ч. на діспенсер грн. - 260 260
3 у т.ч. на антисептичну рідину грн. - 206 206

продукту
4 Кількість дезінфікуючих засобів од. Акт

приймання-передачі
- 5 5

5 у т.ч. діспенсерів од. - 1 1
6 у т.ч. антисептичної рідини од. - 4 4

ефективності од. - 41 41

7
середні видатки на одну одиницю дезінфікуючого засобу

од.
розрахунок

78 78

8 у т.ч. на діспенсер од. розрахунок (260/1) 260 260
9 у т.ч. на антисептичну рідину од. розрахунок (206/4) 52 52

якості

10 Динаміка запобігання поширення інфекційної хвороби
COVID-19

відс. розрахунок 100 100

Начальник відділу культури Авдіївської міської військово- 
цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Інна ХРИПЛИВА

ІСЦСВОГО

(підпис) /

ІВД^ської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області 
органу)

авління Авдіївської міської військово- 
істрф§їр(|кровського району Донецької області

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації 
Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

WMfr. n <дз
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40865513

(код за ЄДРПОУ)

2.
1010000

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка
Донецької області

40865513

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014080 4080 0829
Інші заклади та заходи в сфері культури і 

мистецтва
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05514000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 496 572 гривень, у тому числі загального фонду - 496 572 гривень та спеціального 
фонду -_0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік»,наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 (зі 
змінами), Закон України «Про військово - цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII (зі змінами), Постанови КМУ від 30.08.2002р. 
№1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України 
від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
від 23 грудня 2020 року№ 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації 



від 28.12.2020р.№1358 "Про затвердження культурно- масових заходів з відзначення у 2021 році загальнодержавних свят та інших соціально- 
політичних подій і знамених дат" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020р.№1346 "Про 
затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік" (зі змінами).

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

N з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтв, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх 
видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

7 Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення 
духовного потенціалу. Надання якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення надання якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. 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 надання 
якісних послуг зі 
складання і надання 
кошторисної, звітної, 
фінансової документації

231 746 - 231 746

2

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

264 826 264 826

Усього 496 572 - 496 572



І 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

Программа економічного і 
соціального розвитку міста 
Авдіївка на 2021 рік, 
затверджена 
розпорядженням керівника 
військово-цивільної 
адміністрації від 
28.12.2020р.№1346

1330000 - 1330000

2

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2021 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
28.12.2020D. №1358

264826 - 264826

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

Забезпечення надання
якісних послуг зі
складання і надання 
кошторисної, звітної,
фінансової документації

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ 

культури 1 1

у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од.
Положення про відділ 
культури 1 1



Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 5,5 5,5
у тому числі
спеціалістів од. Штатний розпис 5 5
робітників од. Штатний розпис 0,5 0,5
Витрати загального фонду 
на забезпечення діяльності 
централізованої бухгалтерії

грн. Кошторис 231746 231746

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 24 24

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією

од.
Журнал реєстрації 
вихідної кореспонденції 40 40

,4 '»-• с ,• Кількість оформлених 
договорів, в тому числі

од. Журнал обліку договорів 44 44

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5
інші договора од. Журнал обліку договорів 39 39

3 ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок (24/5) 5 5

Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок (40/5) 8 8

4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок (24/18) 133 133
Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок (40/70) 57 57

Динаміка кількості 
оформлених договорів

% Розрахунок (44/20) 220 220

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



5 затрат
Видатки на проведення 
культурно-мистецьких 
заходів

грн. Кошторис 264826 264826

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 15 15

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн.
Розрахунок
(264826/15) 17655 17655

8 якості
Динаміка кількості заходів 
в плановому періоді по 
відношенню до фактичного 
показника попереднього 
періоду

% Розрахунок (15/64) 23 23

Начальник відділу культури Авдіївської міської військово- 
цивільної адміністрації Покровського району Донецької 
області

ПОГОДЖЕНО:

Інна ХРИПЛИВА____________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації 
ну Донецької області 

о управління Авдіївської міської 
іністрації Покровського району

Тетяна ОПЕКУНСЬКА_______
(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
Наказ / розпорядчий документ 
______ Відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної_____ 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

адміністрації Покровського району Донецької області

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 40865513

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2._______________1011080________________________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 

та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Музична школа Авдіївської міської ради______
(найменування відповідального виконавця)

05420920
(код за ЄДРПОУ)

3. ________ 1011080___________________ 1080_________________________0960____________
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації видатків та

видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та кредитування бюджету)
бюджету) кредитування місцевого бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

0551400000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1332448 гривень, у тому числі загального фонду - 1284523 гривень та спеціального 
фонду 47925 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020р. № 1082 - IX «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік», Закон України «Про позашкільну освіту». Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. 
№ 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 
№836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами), розпорядження керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23.12.2020 №1300 «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами), 
розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08.04.2021 року № 25 " 
Про реорганізацію відділу культури військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до відділу культури 
Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області"

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

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення державою прав і свобод людини та їх гарантій, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання початкової музичної освіти

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 

освіти
1284523 47925 1332448

Усього 1284523 47925 1332448

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

Заходи комунального 
початкового 
спеціальзованого 
мистецького 
навчального закладу 
"Музична школа 
Авдіївської міської 
ради" на 2021 рік, 
затверджені 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації 
від 16.01.2021р. №33 (зі 
змінами)

2009 2009

Усього 2009 2009

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
Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної освіти

1 Показники затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість штатних 
одиниць: од. Штатний розпис на 2021 рік 41 1,5 42,5

керівних працівників од. Штатний розпис на 2021 рік 2 2



педагогічного персоналу од. Штатний розпис на 2021 рік 31 1,5 32,5

спеціалістів од. Штатний розпис на 2021 рік 6 6

робітників од. Штатний розпис на 2021 рік 2 2

Середньофактична 
чисельність ставок 
всього, у тому числі:

од.
Розрахунок до кошторису на 

2021 р.
38 1,5 39,5

керівних працівників од.
Розрахунок до кошторису на 

2021 р.
2 2

педагогічного персоналу од.
Розрахунок до кошторису на 

2021 р.
28 1,5 29,5

спеціалістів од.
Розрахунок до кошторису на 

2021 р.
6 6

робітників од.
Розрахунок до кошторису на 

2021 р.
2 2

Кількість відділень 
(фортепіано, народні 
інструменти, музично- 
теоретичний, 
оркестровий)

од. Статут 4 - 4

Кількість класів од.
Розрахунок навчальних годин на 

період з 01.09.2020 по 
31.05.2021 навчального року

10 10

Видатки на отримання 
освіти у музичній школі

грн.
Кошторис на 2021 рік, довідка 

від 14.04.2021р.№ 226 А, 
довідка від 14.04.2021р. №227 А

1284523 47925 1332448

2 Показники продукту



Кількість учнів станом 
на 01.04.2021 р.- 
всього, у тому числі:

осіб Згідно прийнятих заяв від 
батьків 173 173

кількість учнів, 
звільнених від оплати за 
навчання станом на 
01.04.2021 р.

осіб

Розпорядження керівника 
військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка 
Донецької області №638 від 

09.07.2020 р.

зо зо

3 Показники 
ефективності

Чисельність учнів на 
одну педагогічну ставку осіб

Розрахунково (відношення 
кількості учнів до кількості 

фактичних педагогічних 
працівників)

6 6

Середні витрати на 
навчання одного учня грн.

Розрахунково (відношення 
видатків на отримання освіти 
до загальної кількості учнів)

7425 277 7702

4 Показники якості -

Кількість днів 
відвідування учнями 
музичної школи

днів Розрахунок 67 67

Динаміка збільшення 
чисельності учнів, які 
отримують освіту у 
музичній школі у 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

%

Розрахунково (відношення 
планової кількості учнів до 

фактичного показника 
попереднього періоду (171 уч.))

101 101



Відсоток обсягу 
батьківської плати за 
навчання в загальному 
обсязі видатків на 
отримання освіти у 
музичній школі

%
Розрахунково (відношення 

видатків батьківської плати до 
загального обсягу видатків)

3,7 3,7

Відсоток обсягу 
педагогічних ставок 
спеціального фонду до 
загального фонду згідно 
плану

%

Розрахунково (відношення 
кількості педагогічних ставок 

спеціального фонду до 
загального згідно планової 

чисельності)

5,4 5,4

Начальник відділу культури Авдіївської міської 
військово-цивільної адміністрації Покровського 
району Донецької області

Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

М.

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)


