
\ 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010160

(код Програмної класифікації видатків га кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код та ЄДРГІОУ)

2.
1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1010160
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (м.Києві), селищах, селах, об'єднаних 

_________ 0160___________________ 0111 територіальних громадах___________ 
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 414600,0 гривень, у тому числі загального фонду - 414600,0 гривень та 
спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
Закон України №2493-111 від 07.06.2001 р. «І Іро службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами). Закон України №141-УІП від 
03.02,2015 р. «Про військово-цивільні адміністрації» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «І Іро 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
(зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «І Іро складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та зві і і в про їх виконання» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства Фінансів України від 01.10,2010 р. № 1 147 
«Про затвердження Т ипового 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), розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації м.Авдіївка Донецької області від 19.12,2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік»

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

N з/п Ціль державної політики
1 Реалізація державної політики у сфері культури.

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

N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О3 4 5

1

Забезпечення 
виконання наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
культури

414600 - 414600

Усього 414600 - 414600

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



] 1. 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 затрат

Кількість штатних одиниць од.
Штатний розпис на 

2020 р. 1 - 1

2 продукту 0
Кількість отриманих 
доручень, листів, звернень, 
скарг, заяв

од.
Журнал реєстрації 

вхідної кореспонденції 340 - 340

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів од. План роботи на 2020 р. 160 - 160

О Э ефективності 0
Кількість виконаних 
доручень, листів, скарг, 
заяв на одного працівника

од.

Розраху н ко во (ві д н о ш с н н я 
отриманих звернень, заяв, скарг 
до кількості посадових осіб V 
2020 році)

340 - 340

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів 
на одного працівника

од.

Розрахунково (відношення 
підготовлених нормативно- 
правових актів до кількості 
посадових осіб у 2020 році)

160 - 160

4 якості

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління військовіьцйвиььцої 
адміністрації міста Авдіївка ДбН^ЦЬЛсрьЙ^«ае11 

Заступ ник керівника-начал ььукжІфтансовогітміЬй)
• • • • //д Iвійськово-цивільної адмінісу(райД м.р^ір'і^а Дог® 

області

'.Лг"

Дата погодження

І £П 5 (
| О і і
UO *\ (

* і/°4

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. II.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

И ' ( 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

n /ї

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

L_____________________ 1000000______________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

408655513
(код за ЄДРПОУ)

2.

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка

(найменування відповідального виконавця)
40865513

(код за ЄДРГІОУ)
1010000

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах 05202100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації
класифікації видатків та видатків та кредитування

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _4161 ()(W_ гривень, у тому числі загального фонду - _416100.0_ гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
Закон України №2493-111 від 07.06.2001 р. «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами). Закон України №141-VIII від 
03.02.2015 р. «Про військово-цивільні адміністрації» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
(зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами та доповненнями), 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), розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації м.Авдіївка Донецької області від 19.12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)



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

№ з/п Цілі 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
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1

Забезпечення 
виконання наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
культури

416100 - - 416100

Усього 416100 - - 416100

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

Найменування 
місцевої / регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру 1 Джерело інформації Загальний фоД Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць од.
Штатний розпис на 2020

Р-
1 - 1

2 продукту 0
Кількість отриманих 
доручень, листів, звернень, 
скарг, заяв

од.
Журнал реєстрації 

вхідної кореспонденції
340 - 340

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів од. План роботи на 2020 р. 160 - 160

3 ефективності 0

Кількість виконаних 
доручень, листів, скарг, 
заяв на одного працівника

од.

Розрахунково (відношення 
отриманих звернень, заяв, 
скарг до кількості 
посадових осіб у 2020 
році)

340 - 340

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів 
на одного працівника

од.

Розрахунково (відношення 
підготовлених нормативно- 
правових актів до кількості 
посадових осіб у 2020 
році)

160 - 160

4 якості

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області І. Хриплива

(ініціали/ініціал, прізвище)

0:пого
ІІЯ військово-цивільної
Авдіївка Донецької області 

ни\а-Начальник фінансового управління 
ьнрї'адмінісграції м.Авдіївка Донецької

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

-//ЖЛДгД. N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

408655513
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
(найменування в ід по в і дал ь і ю го в и ко на вця)

40865513
(код за ЄДРІІОУ)

3. 1010160
(код 1 Ірограмної класифікації 

видатків та кредитування 
міс і іе вого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

0160 0111 територіальних громадах
(код Гипової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми иїдно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 416910.0 гривень, у тому числі загального фонду - 416910,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України. Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». 
Закон України №2493-111 від 07.06.200] р. «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами). Закон України №141-V 111 від 
03.02.20]5 р. «Про військово-цивільні адміністрації» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури. судів та інших органів» 
(зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами та доповненнями), 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 20.09.201 7 р, № 793 «1 Іро затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної 
адмінісграції м.Авдіївка Донецької ітбласті від 19.12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)



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

№ з/п * Цілі 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:

N з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1

Забезпечення 
виконання наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
культури

416910 - - 416910

Усього 416910 - - 416910

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

Найменування 
місцевої / регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

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 затрат

Кількість штатних одиниць од.
Штатний розпис на 2020

Р-
1 - 1

2 продукту 0
Кількість отриманих 
доручень, листів, звернень, 
скарг, заяв

од.
Журнал реєстрації 

вхідної кореспонденції 340 - 340

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів од. План роботи на 2020 р. 160 - 160

о3 ефективності 0

Кількість виконаних 
доручень, листів, скарг, 
заяв на одного працівника

од.

Розрахунково (відношення 
отриманих звернень, заяв, 
скарг до кількості 
посадових осіб у 2020 
році)

340 - 340

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів 
на одного працівника

од.

Розрахунково (відношення 
підготовлених нормативно- 
правових актів до кількості 
посадових осіб у 2020 
році)

160 - 160

4 якості

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове Щ.ІІЯ військово-цивільної

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

адмініс

Дата її

VI. її.

Засту 
війсгЛКЗйУ-ци 
обла

[ївка Донецької області

ник фінансового управління 
рації м.Авдіївка Донецької

Т. Опекунська
(і н і і ііал и/і ні і ііал. прізви ще)



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдїївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2Л, /о, N 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

L
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1000000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513
(код за ЄДРПОУ)

3.

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка
(найменування відповідального виконавця)(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

1010000

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах 05202100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації
класифікації видатків та видатків та кредитування

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4171804) гривень, у тому числі загального фонду - 41 7180Д) гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
Закон України №2493-111 від 07.06.2001 р. «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами). Закон України №141-VIII від 
03.02.2015 р. «Про військово-цивільні адмініс трації» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
(зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами та доповненнями), 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 20.09.201 7 р. № 793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації м.Авдіївка Донецької області від 19.12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)



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

№ з/п Цілі 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:

N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1

Забезпечення 
виконання наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
культури

417180 - - 417180

Усього 417180 - - 417180

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

Найменування 
місцевої / регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

(



11. Результативні показники бюджетної програ’

Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кількість штатних одиниць од.
Штатний розпис на 2020

Р-
1 - 1

2 продукту 0
Кількість отриманих 
доручень, листів, звернень, 
скарг, заяв

од.
Журнал реєстрації 

вхідної кореспонденції 340 - 340

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів од. План роботи на 2020 р. 160 - 160

3 ефективності 0

Кількість виконаних 
доручень, листів, скарг, 
заяв на одного працівника

од.

Розрахунково (відношення 
отриманих звернень, заяв, 
скарг до кількості 
посадових осіб у 2020 
році)

340 - 340

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів 
на одного працівника

од.

Розрахунково (відношення 
підготовлених нормативно- 
правових актів до кількості 
посадових осіб у 2020 
році)

160 - 160

4 якості

Завідувач Народним музеєм

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 

у^іста Авдіївка Донецької області 

а-начальник фінансового управління 
і адміністрації м.Авдіївка Донецької

ІО, 2/3 <2/0

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1014030

(код Програмної класифікації видатків та креди тування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

2‘ 1014030 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та креди ту вання 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1267470.0 гривень, у тому числі загального фонду - І267470,0 гривень та 
спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами), І Іостанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «І Іро затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (зі змінами), І Іостанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «1 Іро оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної

5. сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «І Іро впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (із змінами), Закон України "І Іро військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 - VIII. Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «І Іро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік».



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1267470 - 1267470

Усього 1267470 - 1267470

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
7



1 і. 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 
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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

І і

у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12.5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2.5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централизован но і 
бібліотечної системи

3500 3500

з них віком до 15 років осіб 450 450

віком від 15 до 21 року осіб 550 550

віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 69829 69829

у т.ч. поповнення прим. 0

Бібліотечний фонд грн. 359043 359043
у т.ч. поповнення грн. 0

Кількість книговидач од. 78000 78000
о3 ефективності



Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 362 362

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок 0% 0.0%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області І. Хриплива

(і н і ціал и/ін і ціал. прі зви ще)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної

астіадміністрації міста Авдіївка ДрХЙДйМй

Заступник керівника-начальн£П£ 
ві йськово-ци вільної адм і н j^ja^n 

області

ння
Мрцької

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. II.



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1014030
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області 408655513

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

2.
1014030 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка

Донецької області
40865513

(код І Ірограмної класифікації видатків та креди тування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014030
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1441 104.0 гривень, у тому числі загального фонду - 1307790,0 гривень та 
спеціального фонду - 133314,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-V1 від 08.07.2010р.. Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами), 1 Іостанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VI11, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами).

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



N з/п ___________________________________________________________Ціль державної політики__________________________________  
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

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

N з/п Завдання
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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширеня 
можливостей читачів в пошуках інформації.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 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

1307790 70394 1378184

2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

62920 62920

Усього 1307790 133314 1441104



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

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

1 2 3 4 5

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 оЭ 4 5 6 7

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од. Положення по відділу 
культури

і і

у т.ч. кількість бібліотек од. Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12.5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2.5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500



Бібліотечний фонд прим. ДІЯЛЬНОСТІ

Централ ізован но і 
бібліотечної системи

70380 70380

у т.ч. поповнення прим. 551 551

Бібліотечний фонд грн. 429437 429437

у т.ч. поповнення грн. 70394 70394

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 374 374

4 якості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (55 1 /142) 388% 388%

Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

-

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

62920 62920

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73.5 73,5



2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

(
шт.

додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.

—(
6 6

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

о3 ефективності
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 143 143

4 я кості
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка До

Заступник керівника-начальни 
військово-цивільної адмініст 
області

І. Хриплива
(ініціали ініціал, прізвище)

Дата погодження

м. її.

ня
ої

Т. Опекунська
(ініціали ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
к S' 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N //

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка1. 1000000 J . 1 408655513
Донецької області

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

2‘ 1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014030
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1507404,0 гривень, у тому числі загального фонду - _1308090,0_ гривень та 
спеціального фонду - _199314,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1308090 70394 1378484



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

62920

с

62920

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1308090 199314 1507404

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

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованно і 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 70380 70380

у т.ч. поповнення прим. 551 551

Бібліотечний фонд грн. 429437 429437

у т.ч. поповнення грн. 70394 70394

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 374 374

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87%

-
87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібл і оте к и -су часи и м 
обладнанням,для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

(

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

62920 62920

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
6 6

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140

віком від 15 і старше осіб 300 300
о3 ефективності

Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 143 143

4 якості
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2 Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміці іута Авдіївка Донецької області

начальник фінансового управління

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

pro-і і и ri niAtoi^a Дмі ні стря 11 її м. Авдіївка Донецької 
: кі А \?> о\\

(підпис)

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N <£/

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(кодзаЄДРПОУ)

1.

2‘ 1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014030
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

_________ 4030____________ 0824_______________  Забезпечення діяльності бібліотек______
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1515861,0_ гривень, у тому числі загального фонду -1310090,0 гривень та 
спеціального фонду - _205771,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-V1 від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/гі ________________________________________________________Ціль державної політики__________________________________ 
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширеня 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О3 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

1310090 76851 1386941



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

62920 62920

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1310090 205771 1515861

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

І 1. 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 
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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од. Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованної 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70540 70540

у т.ч. поповнення прим. 711 711

Бібліотечний фонд грн. 435894 435894
у т.ч. поповнення грн. 76851 76851
Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 374 374

4 якості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

о/ /о Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

о/ /о Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

т

I затрат
Кількість залучених
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 62920 62920

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
6 6

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів 111<

440 440

з них віком до 1 5 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

о 
J ефективності

Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 143 143

4 якості
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

о/ /о Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 ЯКОСТІ

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

ванно фника-начальник фінансового управління 
ої адміністрації м.Авдіївка Донецької

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

2‘ 1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код І Ірої рамної класифікації 

видатків та кредитування 
м іс і іевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1532451,0 гривень, у тому числі загального фонду - _1310090,0_ гривень та 
спеціального фонду - 222361,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України №'2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами). Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (зі змінами). Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів та коефіцієн тів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон України "Про військово- цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «ІІро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «І Іро міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "І Ірограма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п ___________________________________________________________ Ціль державної політики__________________________________  
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширеня 
можливостей читачів в пошуках інформації.

О3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1310090 7685 і 1386941



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510 79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1310090 222361 1532451

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

1 1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п 1 Іоказник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд - Усього

1 2 4 5 6 7

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12.5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованної 
бібліотечної системи

3500 3500

з них віком до 15 років осіб 450 450

віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 70540 70540

у т.ч. поповнення прим. 711 711

Бібліотечний фонд грн. 435894 435894

у т.ч. поповнення грн. 76851 76851

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 374 374

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
погіередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87%
-

87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням,для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

( (

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73.5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 

2020 про надання гранту від 
12.03.2020р.

7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140

віком від 15 і старше осіб 300 300

з ефективності -
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 якості
Динаміка збільшення 
ко р и с ту в ач і в о б л а д н а н н я м 
у бібліотеці

о/ /о Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріал ьни м и ресурсам и 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109.9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 ЯКОСТІ

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Заступник керівника-начальник фінансового управління
Сздної адміністрації м.Авдіївка Донецької

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ж Ж’



( 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області 408655513

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

2.
1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області
40865513

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

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 05202100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюдже іу)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1544671.0 гривень, у тому числі загального фонду - 1322310,0_ гривень та 
спеціального фонду - 222361,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет У країни на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами). Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VIII. 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 від 19.12.2019.р. №1265 «І іро міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п Ціль державної політики
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

о Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 п 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

1322310 76851 1399161



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інсЬоомації.

79510

(

79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1322310 222361 1544671

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

1 1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 о3 4 5 6 7

Завдання 1. Забезпечення 
доступності для громадян 
документів та інформації, 
створення умов для 
повного задоволення 
духовних потреб громадян, 
сприяння професійному та 
освітньому розвитку 
гро м а дя н, ко м п л е кту в а н н я 
та зберігання бібліотечних 
фондів. їх облік, контроль 
за виконанням

1 затрат

Кількість установ 1ДБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12.5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ

Централ ізованної 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70540 70540

у т.ч. поповнення прим. 71 1 711

Бібліотечний фонд грн. 435894 435894
у т.ч. поповнення грн. 76851 76851
Кількість книговидач од. 78000 78000

оJ ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 378 378

4 я кості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551 /142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

с (

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів 2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73.5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 

2020 про надання гранту від 
12.03.2020р.

7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів 11К

440 440

з них віком до 1 5 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

ээ ефективності
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обелу го ву ва н н я о дно го 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 якості
Динаміка збільшення 
користувач і в обл адна н ня м 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріал ьн и м и ресурсам и 
та оплату його монтажу 
для б іб л і оте к и ф і л і ї №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2 Технічний паспорт 
вул.Слагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

іщлвника-начальник фінансового управління 
ї адміністрації м.Авдіївка Донецької

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал. прізвище)

і >



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_02.10.2020 р.______________N _32_

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка _1. 1000000 мм j * 4 . * 408655513

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1503061,0_ гривень, у тому числі загального фонду - _1279140,0_ гривень та 
спеціального фонду - _223921,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)

Донецької області
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 05202100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)



6. Цілі державної політики, на досягнення як- ' спрямована реалізація бюджетної програм”

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1279140 78411 1357551



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510 79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1279140 223921 1503061

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

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

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од. Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованно і 
бібліотечної системи

3500 3500

з них віком до 15 років осіб 450 450

віком від 15 до 21 року осіб 550 550

віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 70566 70566

у т.ч. поповнення прим. 737 737

Бібліотечний фонд грн. 437454 437454

у т.ч. поповнення грн. 78411 78411

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 365 365

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

с X

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів 2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

3 ефективності •*

Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі %

Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Інна ХРИПЛИВА_______
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

с



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Лі.Ю. N

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

408655513

(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. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень І бюджетних асигнувань - 1502661,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 1278740,0_ гривень та 
спеціального фонду - 223921,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

о3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1278740 78411 1357151



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510

---------------іУ

79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1278740 223921 1502661

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

1 1. 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 
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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізован ноі 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 70566 70566

у т.ч. поповнення прим. 737 737

Бібліотечний фонд грн. 437454 437454

у т.ч. поповнення грн. 78411 78411

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 365 365

4 якості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

(

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

і 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 

2020 про надання гранту від 
12.03.2020р.

7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

о3 ефективності
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду грн. Довідка про зміни до 

кошторису на 2020 р. 66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2 Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношена 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 ЯКОСТІ

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної")

100% 100%

Завідувач Народним музеєм

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Заступник керівника-начальник фінансового управління

Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 військово-цивільної адміністрації м.Авдїївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області
408655513

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1480481,0_ гривень, у тому числі загального фонду - _1250610,0_ гривень та 
спеціального фонду - 229871,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п ___________________________________________________________Ціль державної політики__________________________________ 
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1250610 84361 1334971

(



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

(

79510 79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1 250 610,00 229 871,00 1 480 481,00

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

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

1 і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури 3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованно і 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70816 70816
у т.ч. поповнення прим. 987 987
Бібліотечний фонд грн. 443404 443404
у т.ч. поповнення грн. 84361 84361
Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 357 357

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

79510 79510

Площа приміщень кв.м.
Договір оренди на 2020р., 
додаткова угода

161,7 161,7

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140

віком від 15 і старше осіб 300 300

3 ефективності
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі %

Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області Інна ХРИПЛИВА_______

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/інідіал, 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

од./?. ЛзгО N у (

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1479281,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 1249410,0_ гривень та 
спеціального фонду - 229871,0_ гривень.

З 
Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VI11, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п Ціль державної політики 
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1249410 84361 1333771



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510 79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1 249 410,00 229 871,00 1 479 281,00

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

1 1. 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 
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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од. Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од. Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованної 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70816 70816

у т.ч. поповнення прим. 987 987
Бібліотечний фонд грн. 443404 443404
у т.ч. поповнення грн. 84361 84361
Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 357 357

4 якості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

с (

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р., 
додаткова угода

161,7 161,7

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 

2020 про надання гранту від 
12.03.2020р.

7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

о
3 ефективності

Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 ЯКОСТІ

Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношена 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної-)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адмініст ітміста Авдіївка Донецької області

Інна ХРИПЛИВА_______
(ініціали/ініціал, прізвище)

управління військово-цивільної
ІІлцАЬ^Г^,^ Донецької області Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



с (
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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

oj./Z. Дзгр N У (

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області 408655513

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

креди тування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1479281,0_ гривень, у тому числі загального фонду - _ 1249410,0_ гривень та 
спеціального фонду - 229871,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-V1 від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширеня 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1249410 84361 1333771



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510

(

79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1 249 410,00 229 871,00 1 479 281,00

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

1 1. 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 
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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од. Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од. Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізован но і 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70816 70816

у т.ч. поповнення прим. 987 987

Бібліотечний фонд грн. 443404 443404
у т.ч. поповнення грн. 84361 84361
Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 357 357

4 якості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

( (

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 79510 79510

Площа приміщень кв.м.
Договір оренди на 2020р., 
додаткова угода

161,7 161,7

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання шт.

додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

n3 ефективності
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 ЯКОСТІ

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адмініст іїміста Авдіївка Донецької області

Інна ХРИПЛИВА_______
(ініціали/ініціал, прізвище)

управління військово-цивільної
Донецької області 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________N________

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

408655513

(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. ______ 1014030__________________4030___________________ 0824________________ Забезпечення діяльності бібліотек_____
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

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

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1480481,0_ гривень, у тому числі загального фонду - _1250610,0_ гривень та 
спеціального фонду - 229871,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п ___________________________________________________________Ціль державної політики__________________________________ 
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1250610 84361 1334971



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510 79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1 250 610,00 229 871,00 1 480 481,00

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

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури 3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованно і 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70816 70816

у т.ч. поповнення прим. 987 987
Бібліотечний фонд грн. 443404 443404
у т.ч. поповнення грн. 84361 84361
Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 357 357

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

(

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

79510 79510

Площа приміщень кв.м.
Договір оренди на 2020р., 
додаткова угода

161,7 161,7

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 

2020 про надання гранту від 
12.03.2020р.

7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140

віком від 15 і старше осіб 300 300

3 ефективності
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 якості
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 ЯКОСТІ

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної")

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області Інна ХРИПЛИВА_______

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Z3-. /о. зл р N 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету')

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1502661,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 1278740,0_ гривень та 
спеціального фонду - _223921,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VI1I, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширеня 
можливостей читачів в пошуках інформації.

о Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії№2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1278740

*

78411 1357151



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510

У

79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1278740 223921 1502661

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

1 1. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 о
3 4 5 6 7

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізован ноі 
бібліотечної системи

3500 3500

з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 70566 70566

у т.ч. поповнення прим. 737 737

Бібліотечний фонд грн. 437454 437454

у т.ч. поповнення грн. 78411 78411

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 365 365

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87%

-
87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551 /142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням,для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

(■

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

ІІ1Т.

додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів 1 і К

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

О
3 ефективності

Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 якості
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду грн. Довідка про зміни до 

кошторису на 2020 р. 66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2 Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33 109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Завідувач Народним музеєм

ПОГОДЖЕНО:

Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Заступник керівника-начальник фінансового управління

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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.10.2020 р.______________N _32_

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

408655513

(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. 1014030
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 05202100000
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1503061,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 1279140,0 гривень та 
спеціального фонду - 223921,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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),

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



6. Цілі державної політики, на досягнення як- - спрямована реалізація бюджетної програм”

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширеня 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1279140 78411 1357551



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510

(
79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1279140 223921 1503061

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

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од. Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованної 
бібліотечної системи

3500 3500

з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 70566 70566

у т.ч. поповнення прим. 737 737

Бібліотечний фонд грн. 437454 437454

у т.ч. поповнення грн. 78411 78411

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 365 365

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням,для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

с

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів 2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання шт.

додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

3 ефективності -
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 ЯКОСТІ
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2 Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношена 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 ЯКОСТІ

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної-)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Інна ХРИПЛИВА_______
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініріал, 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

408655513

(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. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
м ісцевого бюдже іу)

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджет)')

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1544671,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 13223 10,0_ гривень та 
спеціального фонду - 222361,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами), 1 Іостанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VI11. 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.) 2.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)

5.



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

о3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії№2

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 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

]322310 76851 1399161



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

79510

с

79510

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1322310 222361 1544671

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

1 1. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 оЭ 4 5 6 7

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од. Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізован но і 
б і б л і оте ч н ої с и сте м и

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70540 70540

у т.ч. поповнення прим. 71 1 711

Бібліотечний фонд грн. 435894 435894
у т.ч. поповнення грн. 76851 76851
Кількість книговидач од. 78000 78000

n3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 378 378

4 якості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%

с



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

( (

) затрат
Кількість залучених
бібліотек

І Іроект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів 2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73.5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 

2020 про надання гранту від 
12.03.2020р.

7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

п э ефективності
Кількість користувачів на 
о д н о го б і бл і оте ка р я

од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 якості
Динаміка збільшення 
користувач і в облаяна 1тям 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
м а те р і ал ь н и м и р е с у р с а м и 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2 Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області 1. Хриплива

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Заступим іщмвиика-начальник фінансового управління 
ї адміністрації м.Авдіївка Донецької

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету па 2020 рік

1000000

(код 1 Ірограмної класифікації видатків та креди тування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

* 1010000
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513

Донецької області
(код 1 Ірограмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРІЮУ)

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
м ісііевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень І бюджетних асигнувань - _153245 1,0_ гривень, у тому числі загального фонду - _1310090,0_ гривень та 
спеціального фонду - 222361.0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України №-2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами). Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження ІІорядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (зі змінами). І Іостанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «І Іро 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), 

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон У країни "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 - VIII. 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "І Ірограма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

о3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1310090 7685 і 1386941



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

<

79510 79510

о

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1310090 222361 1532451

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

1 І. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 п Э 4 5 6 7

Завдання і. Забезпечення 
доступності для громадян 
документів та інформації, 
створення умов для 
повного задоволення 
духовних потреб громадян, 
сприяння професійному та 
освітньому розвитку 
громадя н. ком плекту ван 11 я 
та зберігання бібліотечних 
фондів. їх облік, контроль 
за виконанням

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованної 
бібліотечної системи

3500 3500

з них віком до 15 років осіб 450 450

віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 70540 70540

у т.ч. поповнення прим. 71 1 711

Бібліотечний фонд грн. 435894 435894

у т.ч. поповнення грн. 76851 76851

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 374 374

4 я кості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням, для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

( (

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №'04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

79510 79510

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №’04-03 

2020 про надання гранту від 
12.03.2020р.

7 7

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ГІН

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140

віком від 15 і старше осіб 300 300
•э3 ефективності

Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 181 181

4 якості
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
v бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
м ате р і ал ь н и м и ресурсам и 
та оплату його монтажу 
дл я б і б л і оте к и філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагїна 33

109.9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі %

Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника-начальник фінансового управління
Іздшої адміністрації м.Авдіївка Донецької

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдпвка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

n

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014030
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

_________ 4030___________________ 0824_______________  Забезпечення діяльності бібліотек______
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1515861,0_ гривень, у тому числі загального фонду -1310090,0 гривень та 
спеціального фонду - _205771,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), І Іостанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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), 

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VI1I, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п ______ Ціль державної політики__________________________________ 
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії №2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1310090

*

76851 1386941



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

62920

<

62920

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1310090 205771 1515861

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

1 1. 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 
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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централ ізованноі 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70540 70540

у т.ч. поповнення прим. 71 1 711

Бібліотечний фонд грн. 435894 435894
у т.ч. поповнення грн. 76851 76851
Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 374 374

4 якості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

о/ /о Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

О/ /о Розрахунок (551 /142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням,для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

(

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 . 2

Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р. 62920 62920

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
6 6

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів 11К

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

о3 ефективності
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 143 143

4 якості
Динаміка збільшення 
користувачів? обладнанням 
у бібліотеці

о/ /о Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



І затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2
Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПІТИ-Кі ірника-начальник фінансового управління 
йЖ мої адміністрації м. Авдіївка Донецької

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
к 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N //

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

2’ 1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1507404,0 гривень, у тому числі загального фонду - _1308090,0_ гривень та 
спеціального фонду - 199314,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (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), 

5. наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-V111, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального 
розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширеня 
можливостей читачів в пошуках інформації.

3 Забезпечення придбання твердопаливного котла з необхідними матеріальними ресурсами та оплату його монтажу для бібліотеки філії№2

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1308090 70394 1378484



2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

62920

с

62920

3

Забезпечення придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2

66000 66000

Усього 1308090 199314 1507404

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

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і



у т.ч. кількість бібліотек од. Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
діяльності 

Централ ізован ноі 
бібліотечної системи

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500
Бібліотечний фонд прим. 70380 70380

у т.ч. поповнення прим. 551 551

Бібліотечний фонд грн. 429437 429437

у т.ч. поповнення грн. 70394 70394

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 374 374

4 ЯКОСТІ

Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87%
-

87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок (551/142) 388% 388%



Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки-сучасним 
обладнанням,для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп'ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

с ('

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

62920 62920

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5

2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

шт.
додаток 2 до договору №04-03 
2020 про падання гранту від 

12.03.2020р.
6 6

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів Г1К

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140

віком від 15 і старше осіб 300 300
n3 ефективності

Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 143 143

4 ЯКОСТІ

Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Завдання 3. Забезпечення 
придбання 
твердопаливного котла з 
необхідними 
матеріальними ресурсами 
та оплату його монтажу 
для бібліотеки філії №2



1 затрат
Видатки спеціального 
фонду

грн. Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

66000 66000

2 продукту

Площа приміщення м2 Технічний паспорт 
вул.Єлагіна 33

109,9 109,9

3 ефективності

Середні витрати на 1 м2 грн.
Розрахунок (відношеня 
витрат на опалювальну 
площу)

600 600

4 якості

Питома вага 
відремонтованої площі

%
Розрахунок (відношення 
загальної площі до 
опалювальної)

100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління військово-цивільної 
адміці іута Авдіївка Донецької області

начальник фінансового управління
овпщивільцої^дміністрації м.Авдіївка Донецької
• Гк і л \?> о \\ Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

2.
1014030 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513

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

3. 1014030
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1441 104.0_ гривень, у тому числі загального фонду - 1307790,0 гривень та 
спеціального фонду - _133314.0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р.. Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами). Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (зі змінами), І (останови 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), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами).

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



N з/п ___________________________________________________________Ціль державної політики__________________________________  
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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

2
Оснащення бібліотеки сучасним обладнанням, для реалізації програми неформальної освіти з медіа, комп'ютерної грамотності, розширена 
можливостей читачів в пошуках інформації.

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, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та 
освітньому розвитку 
громадян, комплектування 
та зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, контроль 
за виконанням

1307790

*

70394 1378184

2

Оснащення бібліотеки 
сучасним обладнанням, 
для реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширеня 
можливостей читачів в 
пошуках інформації.

62920 62920

Усього 1307790 133314 1441104

(



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

N з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

І 1. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 ПЭ 4 5 6 7

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од. Положення по відділу 
культури

і і

у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

3 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12.5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 І

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2.5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники

3500 3500
з них віком до 15 років осіб 450 450
віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500



Бібліотечний фонд прим. діяльності
Централ ізованної 

бібліотечної системи

70380 70380

у т.ч. поповнення прим. 551 551

Бібліотечний фонд грн. 429437 429437

у т.ч. поповнення грн. 70394 70394

Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності
Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 374 374

4 якості
Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

о/ /о Розрахунок(78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

о//о Розрахунок (551 /142) 388% 388%

Завдання 2. Оснащення 
бібліотеки сучасним 
обладнанням.для 
реалізації програми 
неформальної освіти з 
медіа, комп’ютерної 
грамотності, розширена 
можливостей читачів в 
noinvKazX інформації.

•

1 затрат
Кількість залучених 
бібліотек

Проект гранту, додаток 1 до 
договору №04-03-2020 про 

надання гранту від 
12.03.2020р.

1 1

Кількість залучених 
бібліотекарів

2 2

Видатки спеціального 
фонду

грн.
Довідка про зміни до 
кошторису на 2020 р.

62920 62920

Площа приміщень КВ.М. Договір оренди на 2020р. 73,5 73,5



2 продукту

Кількість придбаного 
обладнання

~т
піт.

додаток 2 до договору №04-03 
2020 про надання гранту від 

12.03.2020р.
6 6

Кількість відвідувачів, які 
користуються 
обладнанням

осіб
Журнал реєстрації 
користувачів ПК

440 440

з них віком до 15 років осіб 140 140
віком від 15 і старше осіб 300 300

п3 ефективності
Кількість користувачів на 
одного бібліотекаря од. Розрахунок 220 220

Середні витрати на 
обслуговування одного 
користувача

грн. Розрахунок 143 143

4 Я КОСТІ
Динаміка збільшення 
користувачів обладнанням 
у бібліотеці

% Розрахунок 100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка До

Засту п н и к ке рі в н и ка -н а ч ал ь н и ь 
військово-цивільної адміністрйЩШ. AfalівкаїДсМ^ь i/P £/ Л І Л \-з 
області

І. Хриплива
(і н і ціал и /і н і ці ал, п рі зви ще)

Дата погодження

М. II.

)ВО о ня
ої

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1014030
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області 408655513

(код Програмної класифікації видатків га кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2.
1014030 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка

Донецької області
40865513

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

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1267470,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1267470,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами), І Іосганова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження І Іорядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і 
комунальних бібліотек» (зі змінами). Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 

5. сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (із змінами). Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «І Іро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік».



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

N з/п Ціль державної політики
1 Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей,
7. що 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 •*> 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

1267470 - 1267470

Усього 1267470 - 1267470

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

N з/п
Найменування місцевої/ 
реї іональної 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

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

1 затрат

Кількість установ ЦБС од.
Положення по відділу 
культури

і і

у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення по відділу 
культури

з 3

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 12.5 12,5

у т.ч. керівних працівників од. Штатний розпис 1 1

спеціалістів од. Штатний розпис 9 9

робітників од. Штатний розпис 2,5 2,5

2 продукту
Число читачів осіб

Основні показники 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Централизован ноі 
бібліотечної системи

3500 3500

з них віком до 15 років осіб 450 450

віком від 15 до 21 року осіб 550 550
віком старше 21 рік осіб 2500 2500

Бібліотечний фонд прим. 69829 69829

у т.ч. поповнення прим. 0

Бібліотечний фонд грн. 359043 359043
у т.ч. поповнення грн. 0
Кількість книговидач од. 78000 78000

3 ефективності



Кількість книговидач на 
одного бібліотекаря

од. Розрахунок 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного 
читача

грн. Розрахунок 362 362

4 ЯКОСТІ

Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
планвому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок (78000/89468) 87% 87%

Динаміка збільшення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок 0% 0,0%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

(підпис)

І. Хриплива
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово 
адміністрації міста Авдіївка^^е^СНй 

Заступник керівника-началім#^ 
військово-цивільної адмінуу^і^ійії 

області

Дата погодження

ЇМ. II.

ансов вління
цької

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

2‘ 1014040 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

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

3. 1014040 _________ 4040___________________ 0824____________Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною - 
класифікації видатків та видатків га кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

креди тування місцевого бюджету) бюджету)

1410200000
(код бюджету)(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 191750,0 гривень, у тому числі загального фонду - _ 191750,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «І Іро Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами). Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та

5 коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), наказу 
Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки», (із змінами). Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-V11I, Наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі низання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «І Іро міський бюджет на 2020 рік».

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



N 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

N з/п Завдання
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 4 5

1

Забезпечення 
збереження 
популяризації 
духовного надбання 
нації

191750 - 191750

Усього 191750 - 191750

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

1 1. 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 
збереження 
популяризації духовного 
надбання нації

1 затрат



Кількість музеїв од. Положення про відділ 
культури

1 1

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис на 2020р. 1.5 1,5

У т.ч.
керівних працівників од. Штатний розпис на 2020р. 1 1
робітників од. Штатний розпис на 2020р. 0,5 0,5
Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 125.4 125,4
Видатки загального фонду 
на забезпечення діяльності 
музеїв

грн. Кошторис
191750 191750

2 продукту

Кількість екскурсій в музеї од.

1 Ілан роботи

300 300

Кількість експонатів-
всього

тис. од. 0.2 0,2

у тому числі будуть тис. од. 0,2 0,2
Кількість відвідувачів 
музеїв осіб 5700 5700

о3 ефективності
Середні витрати на 1 
екскурсію

грн. Розрахунок (відношення 
витрат до кількості

639 639

4 якості
Динаміка відвідувачів у 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника v 
попереднього періоду

%

Розрахунок (кількість 
відвідувачів у 2019 р. 
(3840) до кількості 
відвідувачів у 2020р.)

148% 148%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління вінськово-цивілб|^Еь^о 
адміністрації міста Авдіївка Доне " '

Заступник керівника-начальник фіі 
військово-цивільної адміністрації л/і^^ії

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

області

М. II. ПГРДІНК

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1014040

(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 0824 Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною л 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

1410200000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 199090,0 гривень, у тому числі загального фонду - 199090,0_ гривень та
4.

спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(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), наказу 
Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

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



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

N з/п Ціль державної політики

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

N з/п Завдання
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 ->Э 4 5

1

Забезпечення , 
збереження 
популяризації 
духовного надбання 
нації

199090

*

199090

Усього 199090 - 199090

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

1 1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 0 4 5 6 7

Завдання 1. 
Забезпечення 
збереження 
популяризації духовного 
надбання нації



1 затрат і
Кількість музеїв од.

Положення про відділ 
культури

1 1

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис на 2020р. 1,5 1,5

У т.ч.
керівних працівників од. Штатний розпис на 2020р. 1 1

робітників од. Штатний розпис на 2020р. 0.5 0,5
Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 125,4 125,4

Видатки загального фонду 
на забезпечення діяльності 
музеїв

грн.
Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису

199090 199090

2 продукту

Кількість екскурсій в музеї од.

План роботи

300 300

Кількість експонатів-
всього

тис. од.
0,2 0,2

у тому числі будуть тис. од. 0,2 0,2
Кількість відвідувачів 
музеїв осіб

5700 5700

о3 ефективності
Середні витрати на 1 
екскурсію

грн.
Розрахунок (відношення 
витрат до кількості

664 664

4 я кості
Динаміка відвідувачів у 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

%

Розрахунок (кількість 
відвідувачів у 2019 р. 
(3840) до кількості 
відвідувачів у 2020р.)

148%

-

148%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління вій 
адміністрації міста Авдії

Заступник керівника-нача 
військово-цивільної адміні^с^і 
області

Дата погодження

І. Хриплива
(і н і ці а л и/і н і ці а я, п р і з в и і це)

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал. прізвище)

М. 11.



с 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

N //

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області 408655513

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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. 1014040
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 200890,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 200890,0 гривень та 
спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(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), наказу 
Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

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



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

N з/п Ціль державної політики

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

N з/п Завдання
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

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 
збереження 
популяризації 
духовного надбання 
нації

200890 - 200890

Усього 200890 - 200890

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

1 І. 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 
збереження 
популяризації духовного 
надбання нації



І затрат

Кількість музеїв од.
Положення про відділ 
культури

1 1

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис на 2020р. 1,5 1,5

У т.ч.
керівних працівників од. Штатний розпис на 2020р. 1 1

робітників од. Штатний розпис на 2020р. 0,5 0,5

Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 125,4 125,4

Видатки загального фонду 
на забезпечення діяльності 
музеїв

грн.
Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису

200890 200890

2 продукту

Кількість екскурсій в музеї од.

План роботи

300 300

Кількість експонатів-
всього

тис. од.
0,2 0,2

у тому числі будуть тис. од. 0,2 0,2
Кількість відвідувачів 
музеїв осіб

5700 5700

о3 ефективності
Середні витрати на 1 
екскурсію

грн.
Розрахунок (відношення 
витрат до кількості

670 670

4 якості
Динаміка відвідувачів у 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

%

Розрахунок (кількість 
відвідувачів у 2019 р. 
(3840) до кількості 
відвідувачів у 2020р.)

148%

-

148%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області І. Хриплива

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

М. П.

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л2Ж> N //

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

408655513

(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 4040 0824
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації 
класифікації видатків та видатків та кредитування 

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 198890.0 гривень, у тому числі загального фонду - 198890.0 гривень та 
спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(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), наказу 
Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки» (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII. 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

6. І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



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

N з/п Ціль державної політики

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

N з/п Завдання
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

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 
збереження 
популяризації 
духовного надбання 
нації

198890 - 198890

Усього 198890 - 198890

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

1 1. 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 
збереження 
популяризації духовного 
надбання нації

_____



1 затрат і (
Кількість музеїв од.

Положення про відділ 
культури

1 1

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис на 2020р. 1,5 1,5

У т.ч.
керівних працівників од. Штатний розпис на 2020р. 1 1

робітників од. Штатний розпис на 2020р. 0,5 0,5
Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 125,4 125,4

Видатки загального фонду 
на забезпечення діяльності 
музеїв

грн.
Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису

198890 198890

2 продукту

Кількість екскурсій в музеї од.

План роботи

300 300

Кількість експонатів-
всього

тис. од. 0,2 0,2

у тому числі будуть 
експонуватися у 
плановому періоді

тис. од.
0,2 0,2

Кількість відвідувачів 
музеїв осіб

5700 5700

3 ефективності
Середні витрати на 1 
екскурсію

грн.
Розрахунок (відношення 
витрат до кількості

663 663

4 якості
Динаміка відвідувачів у 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

%

Розрахунок (кількість 
відвідувачів у 2019 р. 
(3840) до кількості 
відвідувачів у 2020р.)

148%

-

148%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
авління військово-цивільної 

Авдіївка Донецької області
-начальник фінансового управління
Адміністрації м.Авдіївка Донецької

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

одженн

VHP

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал, прізвище)



( 1 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N ZT

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000

(код 1 Ірограмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

2.
1010000

(код 1 Ірограмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
_______________________ Донецької області_______________________  

(найменування відповідального виконавця)

40865513

(код за ЄДРІІОУ)

3. 1014040 4040 0824
(код 1 Ірограмної класифікації 

видатків та кредитування 
м ісііевоі о бюджету)

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації 
класифікації видатків та видатків та кредитування 

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 202640,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 202640.0 гривень та 
спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р.. Закон України «І Іро Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1 150/41 
(зі змінами). Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «І Іро 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), наказу 
Міністерства культури України від 1 8.10.2005р. № 745 «І Іро впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки», (зі змінами). Закон України "І Іро військово - цивільні адміністрації'1 від 0.3.02.2015 № 141-V11I. 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

6. 11,ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



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

N з/п Ціль державної політики

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

N з/п Завдання
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

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 
збереження 
популяризації 
духовного надбання 
нації

202640 - 202640

Усього 202640 - 202640

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

N з/п
1 Іайменування місцевої/ 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

І 1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п 1 Іоказник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 з 4 5 6 7

Завдання 1.
Забезпечення 
збереження 
популяризації духовного 
надбання нації



1 затрат ------- Д Q .
Кількість музеїв од. Положення про відділ 

культури
1 1

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис на 2020р. 1.5 1,5

У т.ч.
керівних працівників од. Штатний розпис на 2020р. 1 1
робітників од. Штатний розпис на 2020р. 0.5 0,5
Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 125.4 125,4
Видатки загального фонду 
на забезпечення діяльності 
музеїв

грн. Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису

202640 202640

2 продукту

Кількість екскурсій в музеї од.

План роботи

300 300

Кількість експонатів-
всього

тис. од. 0.2 0,2

у тому числі будуть тис. од. 0.2 0,2
Кількість відвідувачів 
музеїв осіб 5700 5700

Э ефективності
Середні витрати на 1 
екскурсію грн. Розрахунок (відношення 

витрат до кількості
675 675

4 якості
Д и н а м і ка в і д в і ду вач і в у 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника
І і о 11 е р е д н ьо г о п е р І 0 Д V

%

Розрахунок (кількість 
відвідувачів у 2019 р. 
(3840) до кількості 
відвідувачів у 2020р.)

148%

-

148%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінапсове 
адмініс

І. Хриплива
(ініціали ініціал, прі івиїцс)

м. її.

я військово-цивільної 
цвка Донецької області

й^ник фінансового управління 
рації м.Авдіївка Донецької

Т. Опекунська
(ініціали ініціал, прі гни ще)



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.10.2020 р. N 32

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області
408655513

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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. 1014040
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

_________ 4040___________________ 0824____________Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 206860,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 206860,0_ гривень та 
спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(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), наказу 
Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

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



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

N з/п Ціль державної політики

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

N з/п Завдання
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

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 
збереження 
популяризації 
духовного надбання 
нації

206860 - 206860

Усього 206860 - 206860

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

Завдання 1.
Забезпечення 
збереження 
популяризації духовного 
надбання нації



1 затрат ґ

Кількість музеїв од. Положення про відділ 
культури

1 1

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис на 2020р. 1,5 1,5
У т.ч.
керівних працівників од. Штатний розпис на 2020р. 1 1
робітників од. Штатний розпис на 2020р. 0,5 0,5
Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 125,4 125,4
Видатки загального фонду 
на забезпечення діяльності 
музеїв

грн. Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису

206860 206860

2 продукту

Кількість екскурсій в музеї од.

План роботи

300 300

Кількість експонатів-
всього

тис. од. 0,2 0,2

у тому числі будуть тис. од. 0,2 0,2
Кількість відвідувачів 
музеїв осіб 5700 5700

3 ефективності
Середні витрати на 1 
екскурсію

грн. Розрахунок (відношення 
витрат до кількості

690 690

4 якості
Динаміка відвідувачів у 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

%

Розрахунок (кількість 
відвідувачів у 2019 р. 
(3840) до кількості 
відвідувачів у 2020р.)

148%

-

148%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адміці І£та Авдіївка Донецької області

ачальник фінансового управління 
іністрації м. Авдіївка Донецької

Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

sty!).



г 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_______________N_______

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

408655513

(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 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв та виставок 05202100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною „ (код бюджету)

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 228290,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 228290,0_ гривень та 
спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 
(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), наказу 
Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, 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 від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

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



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

N з/п Ціль державної політики

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

N з/п Завдання
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

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 
збереження 
популяризації 
духовного надбання 
нації

228290 - 228290

Усього 228290 - 228290

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

Завдання 1.
Забезпечення 
збереження 
популяризації духовного 
надбання нації



1 затрат

Кількість музеїв од.
Положення про відділ 
культури

1 1

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис на 2020р. 1,5 1,5

У т.ч.
керівних працівників од. Штатний розпис на 2020р. 1 1

робітників од. Штатний розпис на 2020р. 0,5 0,5
Площа приміщень кв.м. Договір оренди на 2020р. 216,7 216,7

Видатки загального фонду 
на забезпечення діяльності 
музеїв

грн.
Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису

228290 228290

2 продукту

Кількість екскурсій в музеї од.

План роботи

300 300

Кількість експонатів-
всього

тис. од.
0,2 0,2

у тому числі будуть тис. од. 0,2 0,2
Кількість відвідувачів 
музеїв осіб

5700 5700

3 ефективності
Середні витрати на 1 
екскурсію

грн.
Розрахунок (відношення 
витрат до кількості

761 761

4 якості
Динаміка відвідувачів у 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

%

Розрахунок (кількість 
відвідувачів у 2019 р. 
(3840) до кількості 
відвідувачів у 2020р.)

148%

-

148%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
авління військово-цивільної
(ста Авдіївка Донецької області5

вого управління військово-цивільної 
ції/м.Авдіївка Донецької області

Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



І 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ж XZ ZWx N XX

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1014080

(код Програмної класифікації видатків та креди тування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

2.
1014080

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 1 Ірограмної 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)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1847580.0 гривень, у тому числі загального фонду - 1847580,0_ гривень та 
спеціального фонду - 0.0 гривень.

Піде гави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-V1 від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1 150/41 (зі змінами). Постанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VII1, Наказ Міністерства

5. фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів». Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «І Іро затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 рік». Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019.р. №1327 «Про затвердження плану культурно-



6.

масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат», План заходів 
музичної школи Авдіївської міської ради на 2020 рік, розроблений з метою сприяння професійному розвитку талановитої молоді м. Авдіївка 
Донецької області, затверджений розпорядженням заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337

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
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

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

775080
*

775080

2

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

1044000 1044000

(



о

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

28500

д

28500

Усього 1847580 - 1847580

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

1

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.ц. №1327

1044000

*

1044000

2

План заходів музичної 
школи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 201 Уроці, 
затверджений 
розпоряджен ня м 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

28500 - 28500

Усього 1072500 1072500



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

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і

у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ і і

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 775080 - 775080

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з од. Журнал реєстрації 289 289
Кількість оформлених 
договорів, в тому числі

од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5

інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45
о3 ефективності

Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16

Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок 58 58

С .1



4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів

% Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
культурно-мистецьких 
заходів

грн.
*

Кошторис 1044000 1044000

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 58 58

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 18000 18000

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів од. 1 1

10 продукту
Кількість заходів од. Програма 7 7

1 1 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 4071 4071

12 якості

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військові; 
адміністрації міста Авдіївка 
Заступник керівника-начальни 
військово-цивільної адміністр 
області

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л/ДХ ж
Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/TAg жг
Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1014080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

2.
1014080 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513

Донецької області
(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 05202100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

к ред и ту ван н я м іс і іе во і о б юджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 
бюджету)

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

(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _1881400,0_ гривень, у тому числі загального фонду - 188 1400.0 гривень та 
спеціального фонду - _0,0_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-V1 від 08.07.2010р., Закон України «І Іро Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1 150/41 (зі змінами), І Іостанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VIII, Наказ Міністерства

5. фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів». Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами). Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 рік» (зі змінами). Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019.р. №1327 «Про затвердження плану 



культурно-масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат», План 
заходів музичної школи Авдіївської міської ради на 2020 рік. розроблений з метою сприяння професійному розвитку талановитої молоді м. 
Авдіївка Донецької області, затверджений розпорядженням заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337

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
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 О3 4 5

1

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

808900 — * 808900

2

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

1044000 1044000

( (



о

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

28500

(

28500

Усього 1881400 - 1881400

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

План культур но-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпоря ДЖЄІ1 ня м 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.р. №1327

1044000

•

1044000

2

План заходів музичної 
школи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

28500 - 28500

Усього 1072500 1072500



1 1. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і

у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ 1 і

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, довідка про 
зміни до кошторису

808900 - 808900

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією

од.
Журнал реєстрації 
в их і дн ої коресп о н де н ці ї

289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі

од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5

інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45
п3 ефективності

Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16



Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок 58 58

4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів % Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
культурно-мистецьких 
заходів

грн. Кошторис 1044000 1044000

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 58 58

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 18000 18000

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів

од. 1 1

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 7 7

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 4071 4071

12 якості

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військове 
адміністрації міста Авдіївка До 
Заступник керівника-начальник d сов 
військово-ци віл ьної адм і ністраццдаДурді 
області

І. Хриплива
(ініціали ініціал, прізвище)

Т. Опекуиська
(ініціали/ініціал. прізвище)

М. II.



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

/імхах/у. n //
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1014080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

2. шипоп Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 408655131014080
__________________________________________________________________________________Донецької області  

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

Інші заклади та заходи в сфері культури і
3. ________ 1014080__________________ 4080___________________ 0829____________________________ мистецтва________________________ 05202100000

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

бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1873710,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1873710,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-V1 від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1150/41 (зі змінами), Постанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VIII, Наказ Міністерства

5. фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 пік» (зі змінами). Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019.р. №1327 «Про затвердження плану



6.

культурно-масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат», 
Розпорядження заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.20І9р. № 1337 "Про затвердження плану заходів музичної 
школи Авдіївської міської ради на 2020 рік" (зі змінами)

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
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

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

808900 - 808900

2

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

1044000 1044000



3

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

20810 20810

Усього 1873710 - 1873710

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

1

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.O. №1327

1044000

• ■

1044000

2

План заходів музичної 
школи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

20810 - 20810

Усього 1064810 1064810



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

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і
у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ 1 і

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, довідка про 
зміни до кошторису

808900 - 808900

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією од.

Журнал реєстрації 
вихідної кореспонденції

289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5
інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45

3 ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16



Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок 58 58

4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів

% Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
культурно-мистецьких 
заходів

грн. Кошторис 1044000 1044000

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 58 58

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 18000 18000

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів од. 1 1

Видатки на проведення 
заходів грн.

Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису на 

2020рік № 2 від 
06.04.2020р.

20810 20810

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 7 7

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу грн. Розрахунок 2973 2973

12 якості • ■ -

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військо 
адміністрації міста Авдіївка 
Заступник керівника-началь 
військово-цивільної адмініс 
області

Дата погодження

М. П.

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал, прізвище)

іння
ької

(



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

n /<
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

408655513

(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) »■

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1876410,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1876410,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1150/41 (зі змінами), Постанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 пік» (зі змінами). Розпооялження кеоівника військово-цивільної адміністрації віл 27.12.2019.D. №1327 «Поо затвердження плану
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6.

культурно-масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат», 
Розпорядження заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337 "Про затвердження плану заходів музичної 
школи Авдіївської міської ради на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. 
№1288 "Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)

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.

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
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

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

811600
•

811600

2

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

1044000 1044000



3

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

20810 20810

Усього 1876410 - 1876410

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

1

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпоряджен ням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.D. №1327

1044000

*

1044000

2

План заходів музичної 
школи Авдїївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

20810 - 20810

Усього 1064810 1064810



1 1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і

у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ і і

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, довідка про 
зміни до кошторису

811600 - 811600

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією

од.
Журнал реєстрації 
вихідної кореспонденції

289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5

інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45

3 ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16



Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

с
од. Розрахунок 58

4
58

4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів

% Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 - 1
Видатки на проведення 
культурно-мистецьких 
заходів

грн. Кошторис 1044000 1044000

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 58 58

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу - 
всього

грн. Розрахунок 18000 18000

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів

од. 1 1

Видатки на проведення 
заходів

грн.

Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису на 

2020рік № 2 від 
06.04.2020р.

20810 20810

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 7 7

1 1 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 2973 2973

12 якості

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% - 100%

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансо
адміці

управління військово-цивільної
іївка Донецької області 

ьник фінансового управління 
Шістрації м.Авдіївка Донецької

«дженняДата

М. П.

: керівника^ 
ово-цивільнрі а

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N АГ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка1. 1000000 “ п .. я 1 408655513

І Іідстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р.. Закон України «І Іро Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1 150/41 (зі змінами). 1 Іостанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «І Іро оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон У країни "І Іро військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 - VIII. І Іаказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «І Іро деякі низання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів». І Іаказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «1 Іро затвердження Змін до І Іорядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами). Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 пік» (зі змінами). Розпорядження керівника військово-цивільної а імініс гнанії віл 27.12.2019.р. №1327 «Про затвердження плану

Донецької області
(код 1 Ірограмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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. 1014080 4080 0829
Інші заклади та заходи в сфері культури і

мистецтва
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевої 
бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(ко; і Фу н к ц і он ал і» н о ї к л ас и ф і ка ц і ї 
видатків іа кредитування 
бюджету)

(найменування бюджетної програми п ідно з Типовою програмною - 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1875030,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1875030,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.



1 1 , I
культурно-масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат» (зі 
змінами), Розпорядження заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337 "Про затвердження плану заходів 
музичної школи Авдіївської міської ради на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2020 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.

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
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

Надання якісних послуг 
зі складання і надання 
ко ш тор и с н ої. звіти ої. 
ф і н ан со вої до ку м е н тац і ї

815350 - 815350

2

Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян. їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

1044000 1044000



О
3

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

15680 15680

Усього 1875030 - 1875030

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

11лан культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат. 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.р.№1327

1044000

•

1044000

2

План заходів музичної 
ніколи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
1і ро фес і й но м у роз в и т ку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

15680 - 15680

Усього 1059680 1059680



] 1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і
у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ і і

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 
це нтрал і зова н ої бух гал тер і ї

грн. Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису 815350

-
815350

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією

од. Журнал реєстрації 
в и х і дн ої ко рес п о н ден ції

289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5
інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45

п ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16



Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок 58 58

4 я кості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів % Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури) *

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
кул ьту рно- м истецьки X 
заходів

грн. Кошторис 1044000 1044000

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 58 58

7 ефективності
Середні виграти на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 18000 18000

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів од. 1 1

Видатки на проведення 
заходів

грн.

Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису на 

2020рік № 2 від 
06.04.2020р.

15680 15680

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 6 6

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 2613 2613

12 якості *

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

(піднш/Г

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка
Донецької області____________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

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 05202100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого
(код Типової програмної 
класифікації видатків та

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною „ 
видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджет}')

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1887900,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1887900,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1 1 50/41 (зі змінами). Постанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сі тки», (зі змінами). Закон України "І Іро військово - цивільні адміністрації” від 03.02.2015 № 141 - VIII. Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», І Іаказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «Про затвердження Змін до ІІорядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами). Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 пік» (зі змінами). Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації віл 27.12.2019.р. №1327 «І іро затвердження плане 



культурно-масових-зах-едів з відзначення у-.202О році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат» (зі 
змінами). Розпорядження заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337 "Про затвердження плану заходів 
музичної школи Авдіївської міської ради на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2020 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.

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
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 п
3 4 5

1

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

828220

•

828220

э

Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян. їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

1044000 1044000



3

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

15680 15680

Усього 1887900 - 1887900

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

1

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпоряджен ня м 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.р. №1327

1044000

•

1044000

2

План заходів музичної 
школи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році. 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

1 5680 - 15680

Усього 1059680 1059680



І І. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і
у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ 1 і

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, довідка про, 
зміни до кошторису 828220 - 828220

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією

од.
Журнал реєстрації 
в и х і д н ої коресп он ден ці ї

289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5
інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45
ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16

с . (



Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок 58 58

4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів

% Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
кул ьтур но-мистецьких 
заходів

грн. Кошторис 1044000 1044000

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 58 5.8

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 18000 18000

8 я кості
Динаміка кількості заходів 
в плановому періоді по 
відношенню до фактичного 
п оказн и ка попередн ього 
періоду

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів

од. 1 1

Видатки на проведення 
заходів

грн.

Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису на 

2020рік № 2 від 
06.04.2020р.

15680 15680

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 6 6

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 2613 2613

12 якості

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Начальник- відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
^управління військово-цивільної 

іста Авдіївка Донецької області 
^І^ка-начальник фінансового управління 

адміністрації м.Авдіївка Донецької

Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

02.10.2020 p._N_32_

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка _1. 1000000 ** J и м „ _ . 1 408655513
Донецької області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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. 1014080 4080 0829
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації

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

Інші заклади та заходи в сфері культури і
мистецтва

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

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1926850,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1926850,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1150/41 (зі змінами), Постанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 йік» їзі змінами!. Розпооялження кеоівника військово-цивільної алміністоанії віл 27.12.2019.D. №1327 «Поо затвеолження плану



1 '

6.

культурно-масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат» (зі 
змінами), Розпорядження заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337 "Про затвердження плану заходів 
музичної школи Авдіївської міської ради на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)

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.

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
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

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

867170 - 867170

2

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

1044000 1044000



3

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

15680 15680

Усього 1926850 - 1926850

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

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.О. №1327

1044000

*

1044000

2

План заходів музичної 
школи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

15680 - 15680

Усього 1059680 1059680



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

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і

у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ і 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, довідка про 
зміни до кошторису

867170
-

867170

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією

од.
Журнал реєстрації 
вихідної кореспонденції

289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5

інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45

3 ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16



Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

с

од. Розрахунок

(

58 58

4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів

% Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
кул ьтурно-мистецьких 
заходів

грн. Кошторис 1044000 1044000

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 58 58

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 18000 18000

8 ЯКОСТІ

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів од. 1 1

Видатки на проведення 
заходів

грн.

Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису на 

2020рік № 2 від 
06.04.2020р.

15680 15680

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 6 6

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 2613 2613

12 я кості -

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
вління військово-цивільної 

Авдіївка Донецької області
-начальник фінансового управління

Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

адміністрації м.Авдіївка Донецької
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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32 Ю N З Ч

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка1. 1000000 J „ .. с ‘ 408655513
Донецької області

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

2.
1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка

 Донецької області
40865513

(код Програмної класифікації видатків іа 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)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1926980,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1926980,0 гривень та 
спеціального фонду - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1 150/41 (зі змінами), Постанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами). Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141 -VIII, Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами). Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 рік» /зі змінами). Розпооядження кеоівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019.D. №1327 «Про затвердження плану



1
культурно-масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат» (зі 
змінами), Розпорядження заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337 "Про затвердження плану заходів 
музичної школи Авдіївської міської ради на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2020 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
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

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

867300 - 867300

2

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

1044000 1044000



3

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

15680 15680

Усього 1926980 - 1926980

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

N з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

г ;
Загальним фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о
3 4 5

1

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загал ьнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.O. №1327

1044000

•

1044000

2

План заходів музичної 
школи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

15680 - 15680

Усього 1059680 1059680



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

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і
V тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ 1 і

Кількість ставок - всього од. Штатний розпис 5.5 5,5
\ 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, довідка про' 
зміни до кошторису

867300
-

867300

2 продукту
Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією

од. Журнал реєстрації 
вихідної кореспонденції

289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5
інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45

о3 ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16

С ; (



Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок 58 58

4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів % Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
культурно- м и стецьких 
заходів

грн. Кошторис 1044000 1044000

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів 58 58

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 18000 18000

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних
колективів од. 1 1

Видатки на проведення 
заходів грн.

Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису на 

2020рік № 2 від 
06.04.2020р.

15680 15680

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 6 6

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 2613 2613

12 якості • -

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Завідувач Народним музеєм
Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління військово-цивільної 
адм рації а Авдіївка Донецької області

ачальник фінансового управління 
іністрації м.Авдіївка Донецької

рації

(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



с( 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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області___________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/б // iOz, N3 7-------- —-----
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

2
1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513

Донецької області
(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 05202100000
(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)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1988988,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1933680,0 гривень та 
спеціального фонду - 55308,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1150/41 (зі змінами), Постанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації-" від 03.02.2015 № 141-VIII, Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 пік» їзі змінами). Розпопялження кепівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019.О. №1327 «Поо затвеолження плану
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6.

культурно-масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат» (зі 
змінами), Розпорядження заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337 "Про затвердження плану заходів 
музичної школи Авдіївської міської ради на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)

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.

? 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
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

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

874000
•

874000

2

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

1044000 55308 1099308

(



3

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

(

15680

“7

15680

Усього 1 933 680,00 55 308,00 1 988 988,00

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

1

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.D. №1327

1044000 55308

»

1099308

2

План заходів музичної 
школи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

15680 - 15680

Усього 1 059 680,00 55 308,00 1 114 988,00

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

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і
у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ і і

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, довідка про 
зміни до кошторису

874000 874000

2 продукту -

Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією од.

Журнал реєстрації 
вихідної кореспонденції 289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5
інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45

3 ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16

Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок 58 58



4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів % Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
культурно-м истецьких 
заходів

грн. Кошторис, план заходів 1044000 1044000

Загальна вартість 
обладнання

грн.
довідка про надходження у 
натуральній формі

55308 55308

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів (зі змінами) 64 64

Кількість обладнання грн. 3 3

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 16313 16313

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів од. 1 1

Видатки на проведення 
заходів грн.

Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису на 

2020рік № 2 від 
06.04.2020р.

15680 15680

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 6 6

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу грн. Розрахунок 2613 2613

12 якості

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

................................................Фінансове управління військово-цивільної 
^^1н|етвац! ї. ■' ~ ~

^НачалкШкІЛ нанес
адміністрації м.Авдіївка Донецької області 
Л х, / о//
х\ —  -f o'3 х с* //

м. п.

Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ї міста Авдіївка Донецької області

о управління військово-цивільної



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 військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

оз,/г. Лого N 7 /
Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

408655513

(код за ЄДРПОУ)

1.

1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 40865513
Донецької області

(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 05202100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації

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

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1990188,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1934880,0 гривень та 
спеціального фонду - 55308,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України № 2456-V1 від 08.07.2010р., Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010р. №1 150/41 (зі змінами). Постанова 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» (із змінами), 
наказу Міністерства культури У країни від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України "Про військово - цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № I41-VIII, Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2014 № 793 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019.р. №1265 «Про міський бюджет 
на 2020 пік» /зі змінами). Розпорядження кепівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019.D. №1327 «Поо затвердження плану



1 ' 1

6.

культурно-масових заходів з відзначення у 2020 році загальнодержавних свят та інших соцівльно-політичних подій і знаменних дат» (зі 
змінами), Розпорядження заступника керівника військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019р. № 1337 "Про затвердження плану заходів 
музичної школи Авдіївської міської ради на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)

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.

? 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
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

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

875200 - 875200

2

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

1044000 55308 1099308



3

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

т

15680 15680

Усього 1 934 880,00 55 308,00 1 990 188,00

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

N з/п
Найменування місцевої/ 

регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

План культурно-масових 
заходів з відзначення у 
2020 році 
загальнодержавних свят та 
інших соціально- 
політичних подій і 
знаменних дат, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019.р. №1327

1044000 55308

*

1099308

2

План заходів музичної 
школи Авдіївської міської 
ради з метою сприяння 
професійному розвитку 
талановитої молоді міста 
Авдіївка у 2019році, 
затверджений 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації від 
27.12.2019р. №1337

15680 - 15680

Усього 1 059 680,00 55 308,00 1 114 988,00

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

1014081. Забезпечення 
діяльності інших
закладів в галузі
культури і мистецтва

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

1 затрат
Кількість установ, всього од. Положення про відділ і і

у тому числі 
централізованих 
бухгалтерій

од. Положення про відділ 1 і

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, довідка про 
зміни до кошторису

875200 875200

2 ПРОДУКТУ *

Кількість складених звітів од. Фінансові документи 79 79

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією од.

Журнал реєстрації 
вихідної кореспонденції

289 289

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од. Журнал обліку договорів 50 50

на енергоносії од. Журнал обліку договорів 5 5

інші договора од. Журнал обліку договорів 45 45

3 ефективності
Середня кількість 
складених звітів на 1 
спеціаліста

од Розрахунок 16 16

Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 
спеціаліста

од. Розрахунок 58 58



4 якості
динаміка складених звітів % Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості наданих 
листів з контрольною 
інформацією

% Розрахунок 100% 100%

Динаміка кількості 
оформлених договорів % Розрахунок 100% 100%

1014082. Інші заходи в 
галузі культури і 
мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ 
культури)

5 затрат
Кількість установ, всього од. Статистичний звіт 1 1
Видатки на проведення 
культурно-мистецьких 
заходів

грн. Кошторис, план заходів 1044000 1044000

Загальна вартість 
обладнання

грн. довідка про надходження у 
натуральній формі 55308 55308

6 продукту
Кількість заходів, всього од. План заходів (зі змінами) 64 64

Кількість обладнання грн. 3 3

7 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу- 
всього

грн. Розрахунок 16313 16313

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

% Розрахунок 100% 100%



Завдання 3. Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична 
школа)

9 затрат
Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість музичних 
колективів од. 1 1

Видатки на проведення 
заходів грн.

Кошторис, довідка про 
зміни до кошторису на 

2020рік № 2 від 
06.04.2020р.

15680 15680

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 6 6

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 2613 2613

12 якості

Відсоток виконання заходів % Розрахунок 100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
вління військово-цивільної

Авдіївка Донецької області

о управління військово-цивільної 
а Донецької області

(підпис) /,

Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

______ 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 І розпорядчий документ
Відділу культури військово-цивільної адміністрації м.Авдїївка 
Донецької області____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

408655513
(код за ЄДРПОУ)

2. ______________________ 1010000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка___________40865513_______
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Будівництво* об'єктів соціально-культурного
3. 1017320 7320 0443 призначення 05202100000

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

бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень І бюджетних асигнувань - 285000,00 гривень, у тому числі загального фонду - _0,0_ гривень та спеціального 
фонду - 285000,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
Закон України №141-VIII від 03.02.2015 р. «Про військово-цивільні адміністрації» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та 
Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. 
№836 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами та доповненнями), наказ 

5 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), 
розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдїївка Донецької області від 19.12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 
2020 рік» (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23.12.2019.р. №1288 "Програма економічного та 
соціального розвитку міста Авдіївка на 2020 рік" (зі змінами)

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



№ з/п Цілі державної політики

1 Проведення невідкладних відновлювальних робіт з реконструкції будівлі центральної бібліотеки за адресою: вул.Чистякова буд.58В

7. Мета бюджетної програми: Реконструкція будівлі центральної бібліотеки за адресою: вул.Чистякова буд.58В
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 КПКВТКМБ 1017324 "Будівництво* установ та закладів культури"

Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

1

Виготовленя проектно- 
кошторисної 
документації 
"Реконструкція будівлі 
центральної бібліотеки за 
адресою м.Авдіївка, вул. 
Чистякова буд. 58В"

- 285000 285000 285000

Усього - 285000 285000 285000

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

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма економічного 
та соціального розвитку 
міста Авдіївка на 2020 
рік (зі змінами) 
затверджена 
розпорядженням 
керівника військово- 
цивільної адміністрації 
від 23.12.2019.р. №1288

- 285000 285000

Усього ( 285000 285000



11. Результативні показники бюджетної програм

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг витрат на 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації

грн.
Технічний висновок від 

24.10.2017р, 
Кошторис на 2020 р.

- 285000 285000

2 продукту

Кількість об'єктів од.
Технічний висновок від

24.10.2017Р
1 1

3 ефективності

Середня вартість на 1 об'єкт грн. Розрухунок - 285000 285000

4 якості
Відсоток виконання
замовлення % Розрахунок - 100% 100%

Начальника відділу культури військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансов щавління військово-цивільної 

ф^^^йїстікАвдіїгіка Донецької області
~ Л~ чальник фінансового управління 

іністрації м. Авдіївка Донецької

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. 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 військово-цивільної адміністрації_________ 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м. Авдіївка Донецької області

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області________40865513________
(код Типової відомчої класифікації видатків га кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника конгі ів місцевого бюджету) (код за СДР1ЮУ)

2. 1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області________40865513________
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця) (код за ( ДРІ ЮУ)

га номер в системі головного розпорядника коштів місцевою бюджету)

• -
Надання спеціальної освіти мистецькими

3. 1011100 1100 0960 школами (^5202100000
(код 1 Ірограмної класифікації (код Тилової програмної (код Функціональної класифікації видатків га (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4209560 гривень, у тому числі загального фонду - 4055300 гривень та спеціального
4

фонду - 154260 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України. Закон України від 14,11.2019р. № 294 - IX «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік». Закон України «Про позашкільну освіту». Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09,2017 р.

5. № 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 в.о. керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 19,12.2019 №1265 «І Іро міський бюджет на 2020 рік»

6. І (ілі державної політики, на досяг нення яких спрямована реалізація бюджетної програми



N з/п І Ідль державної політики

] 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

] 2 п3 4 5

1
Забезпечення надання 
початкової музичної 

освіти
4055300 154260 4209560

Усього 4055300 154260 4209560

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



1

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

1 2 п3 4 5 6 7
1 Показники за ї ра г

Кількість установ од. Статут 1 1
Кількість штатних
одиниць:

од. Штатний розпис на 2020 рік 41 1.5 42,5

керівних працівників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

11 е датогі иного персо нал у од. Штатний розпис на 2020 рік 31 1-5 32.5

спеціалістів од. Штатний розпис на 2020 рік 6 6
робітників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

Середньофактична 
чисельність ставок 
всього, у тому числі:

од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
37,5 1.5 39

керівних працівників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

педагогічного персоналу од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
27,5 1,5 29

спеціалістів од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
6 6

робітників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

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

од. Статут 4 4

Кількість класів од.
Розрахунок навчальних годин на 

період з 01.09.2019 по 
31.05.2020 навчального року

10 10



Видатки на отримання 
освіти у музичній школі

грн. Кошторис на 2020 рік 4055300 154260 4209560

2 Показники продукту
Кількість учнів станом 
на 01.01.2020 р. 
всього, у тому числі:

осіб
Згідно прийнятих заяв від 

батьків
170 170

кількість учнів, 
звільнених від плати за
навчання станом на
01.01.2020 р.

осіб

Розпорядження керівника 
військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка 
Донецької області №446 від 

28.07.2017 р.

27 27

nJ
Показники 
ефективності

Чисельність учнів на 
одну педагогічну ставку

осіб

Розрахунково (відношення 
кількості учнів до кількості 

фактичних педагогічних 
працівників)

6 6

Середні ви грати на 
навчання одного учня

грн.
Розрахуй ко во (ві дн о і и е н н я 

видатків на отримання освіти 
до загальної кількості учнів)

23855 907 24762

4 Показники якості
Кількість днів 
відвідування учнями 
музичної школи

Днів Плановий розрахунок 200 200

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 (160 уч.))

106 106

с (



_______________ б
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)

3.8 3,8

Відсоток обсягу 
педагогічних ставок 
спеціального фонду до 
загального фонду згідно 
плану

%

Розрахунково (відношення 
кількості педагогічних ставок 

спеціального фонду до 
загального згідно планової 

чисельності)

5,5 5.5

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації м. Авдіївка Донецької області

ТО ROЦр о
ПОГОДЖЕНО:
Заступник керівника - начальні 
управл і н н я в і йс ько во-ци ві л ьн о|ї 
Авдіївка Донецької області

Дата погодження

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Опекунська 
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. II.



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 військово-цивільної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м. Авдіївка Донецької області

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ______________ 1000000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області________ 40865513
(код 1 ипової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. ______________ 1010000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області________ 40865513_______
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

. -

Надання спеціальної освіти мистецькими
3. _________ 1011100___________________ 1100_________________________ 0960____________________ школами 05202100000

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

бюджету) кредитування місцевого бюджезу) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4383435 гривень, у тому числі загального фонду - 4229175 гривень та спеціального 
фонду - 154260 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11,2019р. № 294 - IX «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік», Закон України «Про позашкільну освіту». Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20,09.2017 р.

5. № 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 в.о. керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 19.12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

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
4229175 154260 4383435

Усього 4229175 154260 4383435

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



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 од. Статут 1 1
Кількість штатних
одиниць:

од. Штатний розпис на 2020 рік 41 1,5 42,5

керівних працівників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

педагогічного персоналу од. Штатний розпис на 2020 рік 31 1,5 32,5

спеціалістів од. Штатний розпис на 2020 рік 6 6

робітників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2
С е ре дн ьоф акти чн а 
чисельність ставок 
всього, у тому числі:

од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
37,5 1,5 39

керівних працівників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

педагогічного персоналу од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
27,5 1,5 . 29

спеціалістів од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
6 6

робітників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

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

од. Статут 4 4

Кількість класів од.
Розрахунок навчальних годин на 

період з 01.09.2019 по 
31.05.2020 навчального року

10 10



Видатки на отримання 
освіти у музичній школі

грн. Кошторис на 2020 рік 4229175 154260 4383435

2 Показники продукту
Кількість учнів станом 
на 01.01.2020 р.- 
всього, у тому числі:

осіб
Згідно прийнятих заяв від 

батьків
170 170

кількість учнів, 
звільнених від плати за
навчання станом на
01.01.2020 р.

осіб

Розпорядження керівника 
військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка 
Донецької області №446 від 

28.07.2017 р.

27 27

О3
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)

24878 907 ' 25785

4 Показники якості
Кількість днів 
відвідування учнями 
музичної школи

днів Плановий розрахунок 200 200

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 (160 уч.))

106 106



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)

3,6 3,6

Відсоток обсягу 
педагогічних ставок 
спеціального фонду до 
загального фонду згідно 
плану

%

Розрахунково (відношення 
кількості педагогічних ставок 

спеціального фонду до 
загального згідно планової 

чисельності)

5,5 5,5

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації м. Авдіївка Донецької області

Дата погодження

М.п. ДЛЯ#.

а; ь ни сового
рації м.

ПОГОДЖЕНО:
Заступник керівник/  ̂
управління військ 
Авдіївка Донецьк

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. 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 військово-цивільної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м. Авдіївка Донецької області

//

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1._______________1000000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)

та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

3. 1011100 1100 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації видатків та

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

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

бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4391125 гривень, у тому числі загального фонду - 4236865 гривень та спеціального 
фонду - 154260 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14,11.2019р. № 294 - IX «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік». Закон України «Про позашкільну освіту». Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р.

5. № 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 в.о. керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 19.12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

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
4236865 154260 4391125

Усього 4236865 154260 4391125

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



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 од. Статут 1 1
Кількість штатних
одиниць:

од. Штатний розпис на 2020 рік 41 1,5 42,5

керівних працівників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

педагогічного персоналу од. Штатний розпис на 2020 рік 31 1,5 32,5

спеціалістів од. Штатний розпис на 2020 рік 6 6
робітників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2
Середньофактична 
чисельність ставок 
всього, у тому числі:

од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
37,5 1,5 39

керівних працівників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

педагогічного персоналу од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
27,5 1,5 29

спеціалістів од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
6 6

робітників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

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

од. Статут 4 4

Кількість класів од.
Розрахунок навчальних годин на 

період з 01.09.2019 по 
31.05.2020 навчального року

10 10



Видатки на отримання 
освіти у музичній школі

грн. Кошторис на 2020 рік 4236865 154260 4391125

2 . Показники продукту
Кількість учнів станом 
на 01.01.2020 р. - 
всього, у тому числі:

осіб
Згідно прийнятих заяв від 

батьків
170 170

кількість учнів, 
звільнених від плати за 
навчання станом на 
01.01.2020 р.

осіб

Розпорядження керівника 
військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка 
Донецької області №446 від 

28.07.2017 р.

27 27

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)

24923 907 25830

4 Показники якості
Кількість днів 
відвідування учнями 
музичної школи

ДНІВ Плановий розрахунок 200 200

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 (160 уч.))

106 106



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)

3,6 3,6

Відсоток обсягу 
педагогічних ставок 
спеціального фонду до 
загального фонду згідно 
плану

%

Розрахунково (відношення 
кількості педагогічних ставок 

спеціального фонду до 
загального згідно планової 

чисельності)

5,5 5,5

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації м. Авдіївка Донецької області

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 
Заступник керівника - нач 
управління військово-ци 
Авдіївка Донецької об

Дата погодження

м.п. 09. 0і/

м.
сового

Т. Опекунська
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
1 Іаказ Міністерства фінансів України
26 серпня 20 ] 4 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури військово-цивільної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

м. Авдіївка Донецької області

ЛШ N ЛГ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(кодТипової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)

та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету7)

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

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціальної освіти мистецькими
3. 1011100 1100 0960 школами

(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації видатків та
видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та кредитування бюджету)

бюджету) кредитування місцевого бюджету)

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

бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4396255 гривень, у тому числі загального фонду - 4241995 гривень та спеціального 
фонду - 154260 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14,11.2019р. № 294 - IX «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік», Закон України «Про позашкільну освіту». Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р.

5. № 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 в.о. керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 19.12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами) 6



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

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання початкової музичної освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гри вен ь

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О3 4 5

1
Забезпечення надання 
початкової музичної 

освіти
4241995 154260 4396255

Усього 4241995 154260 4396255

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
1 Іайменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о
3 4 5

Усього



N з/п 1 Іоказник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Показники затрат
Кількість установ од. Статут 1 1

Кількість штатних
одиниць:

од. Штатний розпис на 2020 рік 41 1-5 42,5

керівних працівників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

педагогічного персоналу од. Штатний розпис на 2020 рік 31 1.5 32,5

спеціалістів од. Штатний розпис на 2020 рік 6 6

робітників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

Середи ьофакти чна 
чисельність ставок 
всього, у тому числі:

од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
37,5 1,5 39

керівних працівників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

педагогічного персоналу од.
Розрахунок до кошторису на

2020 р. .
27,5 1,5 29

спеціалістів од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
6 6

робітників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

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

од. Статут 4 4

Кількість класів од.
Розрахунок навчальних годин на 

період з 01.09.2019 по 
31.05.2020 навчального року

10 10



Видатки на отримання 
освіти у музичній школі

грн. Кошторис на 2020 рік 4241995 154260 4396255

7 П о казн и кн п родук іу
Кількість учнів станом 
на 01.01.2020 р. - 
всього, у тому числі:

осіб
Згідно прийнятих заяв від 

батьків
170 170

кількість учнів, 
звільнених від плати за
навчання станом на
01.01.2020 р.

осіб

Розпорядження керівника 
в і й ськово-цивільн ої 

адміністрації м. Авдіївка 
Донецької області №446 від 

28.07.2017 р.

27 27

пэ
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.
Розрахуй ково (відношення 

видатків на отримання освіти 
до загальної кількості учнів)

24953 907 25860

4 Показники якості
Кількість днів 
відвідування учнями 
музичної НІКОЛИ

ДНІВ Плановий розрахунок 200 200

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 (160 уч.))

106 106

( (



( л
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)

3,6 3,6

Відсоток обсягу 
педагогічних ставок 
спеціального фонду до 
загального фонду згідно 
плану

%

Розрахунково (відношення 
кількості педагогічних ставок 

спеціального фонду до 
загального згідно планової 

чисельності)

5.5 5,5

І. Хриплива
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації м. Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Заступник керівника - начальник фінансового 
управління військово-цивільної адміністрації м.

Т. 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 Л» 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________ Відділу культури військово-цивільної адміністрації________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м. Авдіївка Донецької області

02.10.2020 р.____________________ N____ 32_______

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(код Типової відомчої 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
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)

та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціальної освіти мистецькими
3. 1011100 1100 0960 школами

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

бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету)

05202100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4465422 гривень, у тому числі загального фонду - 4311162 гривень та спеціального 
фонду - 154260 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019р. № 294 - ЇХ «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік», Закон України «Про позашкільну освіту». Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р.

5. № 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 в.о. керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 19.12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

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
4311162 154260 4465422

Усього 4311162 154260 4465422

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



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

1 2 о3 4 5 6 7
1 Показники затрат

Кількість установ од. Статут 1 1

Кількість штатних
одиниць:

од. Штатний розпис на 2020 рік 41 1,5 42,5

керівних працівників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

педагогічного персоналу од. Штатний розпис на 2020 рік 31 1,5 32,5

спеціалістів од. Штатний розпис на 2020 рік 6 6

робітників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

Середньофактична 
чисельність ставок 
всього, у тому числі:

од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
37,5 1,5 39

керівних працівників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

педагогічного персоналу од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
27,5 1,5 29

спеціалістів од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
6 6

робітників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

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

ОД. Статут 4 4

Кількість класів од.
Розрахунок навчальних годин на 

період з 01.09.2019 по 
31.05.2020 навчального року

10 10



Видатки на отримання 
освіти у музичній школі

грн. Кошторис на 2020 рік 4311162 154260 4465422

2 Показники продукту
Кількість учнів станом 
на 01.09.2020 р. - 
всього, у тому числі:

осіб
Згідно прийнятих заяв від 

батьків
173 173

кількість учнів, 
звільнених від плати за 
навчання станом на 
01.01.2020 р.

осіб

Розпорядження керівника 
військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка 
Донецької області №446 від 

28.07.2017 р.

ТІ 27

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)

24920 892 25812

4 Показники якості
Кількість днів 
відвідування учнями 
музичної школи

днів Плановий розрахунок 200 200

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 (160 уч.))

106 106



Інна ХРИПЛИВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

3,6 3,6

Відсоток обсягу 
педагогічних ставок 
спеціального фонду до 
загального фонду згідно 
плану

%

Розрахунково (відношення 
кількості педагогічних ставок 

спеціального фонду до 
загального згідно планової 

чисельності)

5,5 5,5

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації м. Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
Заступ мідника - начальник фінансового

о-цивільної адміністрації м. 
ласті 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 військово-цивільної адміністрації________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м. Авдіївка Донецької області

03 f і. , АзЛо________N Ч (_______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 ■_______________1000000___________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2._______________1010000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)

та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціальної освіти мистецькими
3. 1011100 1100 0960 школами 05202100000

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

бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4465422 гривень, у тому числі загального фонду - 4303662 гривень та спеціального 
фонду - 161760 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019р. № 294 - IX «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік», Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20,09.2017 р.

5. № 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 в.о. керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 19,12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

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
2 Придбання обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 о3 4 5

1
Забезпечення надання 
початкової музичної 

освіти
4303662 154260 4457922

2 Придбання обладнання 0 7500 7500

Усього 4303662 161760 4465422

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



с
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 2020 рік 41 1,5 42,5

керівних працівників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

педагогічного персоналу од. Штатний розпис на 2020 рік 31 1,5 32,5

спеціалістів од. Штатний розпис на 2020 рік 6 6
робітників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2
Середи ьофакти чна 
чисельність ставок 
всього, у тому числі:

од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
37,5 1,5 39

керівних працівників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

педагогічного персоналу од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
27,5 1,5 ' 29

спеціалістів од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
6 6

робітників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 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 2020 рік 4303662 154260 4457922

2 Показники и р оду кту
Кількість учнів станом 
на 01.09.2020 р.- 
всього, у тому числі:

осіб
Згідно прийнятих заяв від 

батьків
173 173

кількість учнів, 
звільнених від плати за 
навчання станом на 
01.01.2020 р.

осіб

Розпорядження керівника 
військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка 
Донецької області №446 від 

28.07.2017 р.

27 27

пJ
Показники 
ефективності

Чисельність учнів на 
одну педагогічну ставку

осіб

Розрахунково (відношення 
кількості учнів до кількості 

фактичних педагогічних 
працівникі в)

6 6

с >• Р’ітпОТЧ' 1 І 'Д

навчання одного учня

Розрахунково (відношення 
ь:;.;<1В 113 ОТріІМЗННЯ ОСВІТИ 
до загальної кількості учнів)

24877 892 25768

4 Показники якості
Кількість днів 
відвідування учнями 
музичної школи

днів Плановий розрахунок 200 200

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 (160 уч.))

106 106



Донецької області

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)

3,6 3,6

Відсоток обсягу 
педагогічних ставок 
спеціального фонду до 
загального фонду згідно 
плану

%

Розрахунково (відношення 
кількості педагогічних ставок 

спеціального фонду до 
загального згідно планової 

чисельності)

5,5 5,5

Завдання 2. Придбання обладнення
1 Показники затрат

Обсяг витрат на 
придбання проектора

грн. Довідка №3 від 25.11.2020р. 7500 7500

2 Показники продукту

Кількість одиниць шт. Розрахунок 1 1

оЭ
Показники 
ефективності

•

Середні витрати на 1 
одиницю

грн. Розрахункові данні 7500 7500

4 Показники якості

% придбаного 
обладнання до потреби

% 100 100

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації іївка Інна ХРИПЛИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

авління військово- 
вдіївка Донецької області

пого
Начаї 
цивіл

Дата пог 
М. II.

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 військово-цивільної адміністрації________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м, Авдіївка Донецької області

Д. /2. , Алд ZJ/9 N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1._______________ 1000000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(код 3 иповоі відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2._______________ 1010000____________________________ Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)

та номер в сис іемі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40865513
(код за ЄДРНОУ)

40865513
(код заСДРГЮУ)

3. 1011100 1100 1080
Надання спеціальної освіти мистецькими 

ш колам и 05202100000
(код 1 Ірограмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації видатків та

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

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

бюджету)

(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4484744_ гривень, у тому числі загального фонду - 4303662 гривень та спеціального 
фонду - 181082 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України. Закон України від 14.1 1.2019р. № 294 - IX «І Іро Державний бюджет 
України на 2020 рік», Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про освіту», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09,2017 р.

5. № 793 Д Іро 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 в.о. керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 19,12.2019 №1265 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)



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

N з/п 1 (іль 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
2 Придбання обладнання

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
4298502 173582 4472084

2 Придбання обладнання 5160 7500 12660

Усього 4303662 181082 4484744

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

N з/і і
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 п
3 4 5

Усього

( (



11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 О3 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 2020 рік 41 1,5 42,5

керівних працівників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

педагогічного персоналу од. Штатний розпис на 2020 рік 31 1.5 32.5

спеціалістів од. Штатний розпис на 2020 рік 6 6

робітників од. Штатний розпис на 2020 рік 2 2

Середи ьофактична 
чисельність ставок 
всього, у тому числі:

од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
37,5 1,5 , 39

керівних працівників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
2 2

педагогічного персоналу од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
27.5 1.5 29

спеціалістів од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 р.
6 6

робітників од.
Розрахунок до кошторису на 

2020 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 2020 рік, довідка 

№4 від 22.12.2020р.
4298502 173582 4472084

2 Показніїкн продукту

Кількість учнів станом 
на 01.09.2020 р. - 
всього, у тому числі:

осіб
Згідно прийнятих заяв від 

батьків
173 173

кількість учнів, 
звільнених від плати за
навчання станом на
01.01.2020 р.

осіб

Розпорядження керівника 
в і й с ь ко во- ци віл ьної 

адміністрації м. Авдіївка 
Донецької області №638 від 

09.07.2020 р.

27
-

27

n Э
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)

24847 1003 25850

4 Показники якості
1



■ ------------------------------------------------------------------------------------- (
Кількість днів 
відвідування учнями 
музичної школи

днів Плановий розрахунок 200 200

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 (160 уч.))

106 106

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)

4.0 4.0

Відсоток обсягу 
педагогі чних ставок 
спеціального фонду до 
загального фонду згідно 
плану

%

Розрахунково (відношення 
кількості педагогічних ставок 

спеціального фонду до 
загального згідно планової 

чисельності)

5.5
-

5.5

Завдання 2. Придбання обладнання

1 Показники затрат

Обсяг витрат на 
придбання проектора, 
планшету з чохлом

грн.
Довідка №3 від 25.11,2020р.. 
довідка №9 від 09.12.2020р.

5160 7500 12660

2 Показиики продукту

Кількість одиниць шт. 1 Ілановий розрахунок 1 1 2

•э3
Показники 
ефективності



Інна ХРИПЛИВА
(і ні піал и/і її і піал, прізвище)

Середні витрати на 1
одиницю

грн. Розрахункові данні 5160 7500 12660

4 Показники якості

% придбаного 
обладнання до потреби

% Плановий розрахунок 100 100 100

Начальник відділу культури військово-цивільної 
адміністрації м. Авдіївка Донецької області

ІЮГОДЖЕНО:

Тетяна ОПЕКУПСЬКА
(ініціали/ініціал. прізвище)

(


