
Наказ Мшстерства фшансш Украши 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакцй наказу МЫстерства фшансш Украши 
вщ 29 грудня 2018 року № 1209) ' 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Вщдш культуры Каховсько'1 РДА 
(найменування головного розпорядника коштш мюцевого бюджету) 

Паспорт 

бюджетно'1 шрограми мкцевого бюджету на 2019 рис 

1 0 ^ Г Вщдш культури Каховсько'1 РДА 

(найменування головного розпорядника) 

01(код)°° Вщдш культури каховсько'1 РДА 

(найменування вщповщального виконавця) 

™ ( К ф°вк) Забезпечення даяльност! палавдв 1 будинк1в культури, клуб1в, центов дозвшля та шших клубних 
' заклад1в 

(найменування бюджетно'1 программ) 



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1474125,00 гривень, у тому числ1 загального фонду 1463125,00 гривень та 
специального фонду 11000,00 гривень. 

5. Шдстави для виконання бюджетно!' програми 

Конститущя Украши 
Бюджетний кодекс Украши 
Закон Украши "Про культуру" (31 змшами вщ 14.12.2010 № 2456-1У 
Наказ МЫстерства фшанав Украши "Про деяю питания запровадження програмно-цшьового методу складання та виконання мюцевих 
бюджет1в" вщ 26.08.2014 №836 
Указ президента Украши "Про стратегш розвитку" Украши - 2020" 
Положения Комунально!" установи Каховський районний будинок культури 1М.Фрунзе, затверджено риненням XIX сеси РайонноТ ради IV 
скликання вщ 06.10.2017 року №325 
Наказ №793 вщ 20.09.2017 р. «Про затвердження складових програмио'! класифшацГ! видатюв та кредитування мюцевих бюджет1в» 
Наказ Мшстерства фшансш Украши, Мш1стерства культури 1 туризму Украши вщ 01.10.2010 р.№ 1150/41 «Про затвердження Типового 
перелшу бюджетних програма результативних показншав IX виконання для м!сцевих бюджет1в у галуз1 «Культури» 
Пшення XXXI сеси Каховсько! районно'1 ради № 604 вщ 20.12.2018 року «Про районний бюджет Каховського району на 2019 рш» 

6. Ц ш державно!" пол1тики, на досягнення яких спрямована реал1зац1я бюджетно!' програми 

№ з/и Цшь державно!" пол1тики 

2 Створення умов для розвитку та пщтримки аматорських художн1х колектив1в та окремих виконавщв, розвиток та сп1впрадя з 
клубними закладами сшьсько!' м1сцевост1 

3 Проведения культурно-мистецьких масових заход1в та оргашзащя дозв1Ллево-розважально!' робота 

4 Надання 1иформад1Йио-методичних послуг та оргашзащя вид1в культурно!' д1яльност1 згщно Закону Украши «Про культуру» 

7. Мета бюджетно!" програми 

Забезпечення на територп району в межах сво'1х повноважень реалхзаци едино!' державно!' полиики у сфер1 культури та мистецтв. 

Надання послуг з оргашзаци культурного дозвшля населения. 



8. Завдання бюджетно'1 программ 

№ з/п Завдання 
1 ЗаЬезпечення оргашзаци культурного дозвшля населения 1 змщнення культурних традицш 

9. Напрями використання бюджетних копгпв 

гривень 
№ з/п Напрями використання бюджетних копгпв Загальний фонд Спещальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
1 Забезпечення дгяльносп палащв 1 будинк1в культури, 

клуб1в, центр1в дозвшля та 1нших клубних заклад1в 
1463125,00 11000,00 1474125,00 

Усього 1463125,00 11000,00 1474125,00 

10. Перелш мюцевих/регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно'1 програми 

гривень 
№ з/п Найменування м1сцево'1/репонально1 

програми 
Загальний фонд Спещальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
- - -

Усього - - -



11. Результативш показники бюджетно!" програми 
№ з/п Показники Одинипя вишру Джерело тнформацп Загальний фонд Спещальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат 
кшьюсть установ-усього од. 

кшьюсть установ-усього у тому 
ЧИСЛК буДИНК1В культури 

од. Мережа установ 1 1 

кшьюсть гуртив од. 10 10 

середне число оклад1в(ставок) 
усього: 

од. Штатний розпис 19,5 19,5 

середне число оклад1в(ставок) 
кер1вних пращвниюв 

од. Штатний розпис 1 1 

середне число оклад1в(ставок) 
сиещалкт1в 

од. Штатний розпис 12,5 12,5 

середне число оклад1в(ставок) 
обслуговуючого та техшчного 
персоналу 

од. Штатний розпис 4 4 

середне число оклад1в(ставок) 
роб1ТНИЮВ 

од. Штатний розпис 2 2 

видатки загального фонду на 
забезпечення дшльносп палащв, 
будинк1в культури, клуб1в та 1НШИХ 
заклад1в клубного типу 

тис.грн Кошторис 1463125,00 11000,00 • 1474125,00 

2 продукту 
К1ЛЬК1СТЬ В1ДВ1ДуВаЧ1В 

ОС1б 
План по мереян 10500 10500 

юльк1сть вщв1дувач1в-безкоштовно ОС1б План по мереж1 10300 10300 

к!льк1сть заход1в, як1 забезпечують 
орган1зац1ю культурного дозвшля 
населения 

од. План по мереяа 23 23 

3 ефективност1 
середня кшьюсть вщвщувач1в на 1 захщ ОС1б Розрахунок 450 450 

середня варт1сть одного квитка грн. Розрахунок 55,00 55,00 

4 ЯК0СТ1 



плановому перюд1 до фактичног о 
показника попереднього перюду 

Начальник вщдшу культури 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фшансового упр 

Дата погодження 
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Сремейчук 1.С. 

(шицали/Ыщал, пр1звище) 


