
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мипстерства фгнансш УкраГни 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакцй наказу Министерства фшансш Украши 
В1д 29 грудня 2018 року № 1209) 

1. 

2. 

0100000 

(код) 

0100000 

(код) 

1014081 
(код) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Вщцщ культури КаховськоГ РДА 
(найменування головного розпорядника кошта шсцевого бюджету) 

06. Рб. № сР 

Паспорт 
6юджеп101 программ мкцевого бюджету на 2019 рж 

Ш д ш ш ш з т Ж ^ о в с ь к о Г районноГ державно! адмтютрятш 
(найменування головного розпорядника) 

- В т У Щ ^ Щ ^ и К ^ державноГ адмшхетраттп 
(найменування В1дпов1дального виконавця) 

0829 
(КФКВК) 

Забезпечення д1яльносп 1НШИХ заклад!в в галуз! культури та мистецтва 

(найменування бюджетной программ) 



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетных асигнувань 2000000,00 гривень, у тому чиош загального фонду 1885250,00 гривень та 
сиещального фонду 114750,00 гривень. 

5. Шдстави для виконання бюджетноГ програми 

- Конституция УкраГни (Закон вщ 28.06.1996р. №254к/96 - ВР)(з1 змшами та доповненнями внесеними зпдно 1з законами); 

- Бюджетний кодекс Укра'!ни( Закон вщ 08.07.2010р. № 2456 - VI) (зг змшами та доповненнями внесеними зпдно 13 законами); 

- Закон Украши «Про Державний бюджет Украши на 2019ри<" ; 

- Закон Украши "Про Культуру" (Вщомосп Верховно!' Ради Украши (ВВР), 2011, № 24, ст. 168), (з! змшами та доповненнями внесеними 

зпдно 13 законами); 

- Закон Украши «Про б[блкиски I бхблютечну справу» (Вщомосп Верховно"! Ради Украши (ВВР), в!д 27.01.1995р. №32\95 ВР 31 змшами 

та доповненнями); 

- Постанова Кабшету М11псгр!в Украши вщ 30.08.2002р. №1298 "Про оплату пращ пращвниюв на основ! Сдино"! тарифно"! сггки розряд1в 

! коефпцештв з оплати пращ пращвниюв установ, заклад гв та оргашзацш окремих галузей бюджетно! сфери" 0з змшами та 

доповненнями); 

Постанова Кабшету Мшютрхв Украши вщ 09.12.2015 №1026 "Питания виплати пращвникам державних 1 комунальних клубних 

заклад!в, парюв культури та вщпочинку, центр1в (будинюв) народно"! творчосп, центров культури та дозвшля, шших культурно-осв1тшх 

центров доплати за вислугу роюв, допомоги для оздоровления та материально"! допомоги'для вир!шення сощально-побуТових питань"; 

Наказ Мшютерства культури Украши вЩ 18.10.2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати пращ пращвниюв культури на 

основ! Сдино"! тарифно"! с1тки»( 31 змгнами ); 

Наказ Министерства фшанав Украши вщ 26.08.2014 року № 836 «Про деяю питания запровадження програмно-цшьового методу 

складання та виконання мюцевих бюджет!в» (з! змшами); 

Наказ Мшютерства фшанав Украши, Мшютерства культури 1 туризму Украши вщ 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження 

Типового перел!ку бюджетних програма результативних показниюв "!х виконання для мюцевих бюджета у галуз! Культури» ; 

Рппег-шя про районний бюджет Каховського району на 2019р1к, прийняте на XXXI сесн Районно"! ради VII скликання вщ 20.12.2018 

року №604»( 31 зм!нами ); 

Статут Каховського районного культурно-методичного закладу, затвердженного рйненням XXXIII сесп Районно"! ради VII скликання 

вщ 28.02.2019 року. 



6. ЦЫ державно!' гголггики, на досягнення яких спрямована реал!защя бюджетно! програми 

№ з/п Цшь державно! политики 

1 Створення умов для розвитку та пщтримки аматорських художшх колектив1в та окремих виконавщв, розвиток та сшвпраця з 
клубними закладами сшьсько! мюцевосп 

2 Проведения культурно-мистецьких масових заход1в та оргашзавдя дозвшлево-розважально! робота 

3 Надання шформащино-методичних послуг та орган1зац1я видев культурно! ;шльноеп згщно Закону Украши «Про культуру» 

4 Формування в бгблютечних вщщлах Закладу фондхв видань, у першу чергу В1тчизняних, у тому числ! краезнавчого характеру, 
документов рхзного формату 

5 Загальнодоступнии та безкоштовний доступ до шформацп шляхом Шблютечного обслуговування 

7. Мета бюджетноТ програми 

Розвиток культури, задоволення потреб громадян району у розвитку народно!' традицшноТ культури, шдтримки художньоТ творчост! та 
аматорського мистецтва, вдосконалення оргашзацп вщпочинку та дозвшля населения р1зних вкових категорш, з метою збереження 
культурно! спадщини рщного краю та збагачення духовност! населения. Надання послуг з оргашзацп культурного дозвшля населения та 
оргашзацп культурно-мистецьких заходхв рхзного спрямування. Забезпечення прав громадян на бьблютечне обслуговування, доступности до 
шформацп та культурних ценностей. 

8. Завдання бюджетноТ програми 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення реалюаци Закотв Укра!ни №2778-У1 «Про культуру» та «Про б!блютеки I б1блютечну справу», реал1зацп на 
територй району едино! державно! политики в сфер! культури 1 дозвшля, стабильного функцюнування установи та оновлення, 
покращення и матер! алыю-техш чIюго стану. 



9. Напрями використання бюджетних конгпв 
гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних к о н т в Загальний фонд Спещальний фонд Усього 

1 2 о .3 4 5 

1 Забезпечення д!яльност1 Каховського районного 
культурно-методичного закладу 

1885250,00 114750,00 2000000,00 

Усього 1885250,00 114750,00 2000000,00 

10. Передне мюцевих/репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетноТ програми 
гривень 

№ з/п Найменування мюцевог/репонально'! 
програми 

Загальний фонд Спещальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

- - - -

Усього -



11. Результативш показники бюджетноТ програми 

№ з/п Показники Одиниця 
ВИМ1РУ 

Джерело 1нформац11 Загальний 
фонд 

Спещальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 затрат 

Кллькють установ-усього од. План по мереж1 1 1 

Кллькють гуртк!в од. План по мереж1 10 10 

Середне число оклад!в(ставок) 
усього: 

од. Штатний розпис 43,25 . 43,25 

Середне число оклад1в(ставок) 
кер^вних пращвниюв 

ОД. Штатний розпис 1 1 

Середне число оклад1в(ставок) 
спещагнспв 

од. Штатний розпис 32,25 32,25 

Середне число оклад1в(ставок) 
обслуговуючого та техжчного 
персоналу 

од. Штатний розпис 6,5 6,5 

Середне число оклад!в(ставок) 
робгТНИЮВ 

од. Штатний розпис 3,5 3,5 

Видатки загального фонду на 
забезпечення д1яльност] палащв, 
будинк1в кулыури, клуб!в та 
шших заклад1в клубного типу 

грн. Кошторис 1885250,00 114750,00 2000000,00 

2 продукту 
Кшьюсть в1двщува41в 

ОС1б 
План по мереж! 10500 10500 

КшЬК1СТЬ в1дв1дувач1в-
безкоштовно 

ОС1б План по мереж! 10300 10300 

ЮлЬК1СТЬ ЗаХОД1В, ЯК1 
забезпечують орган1зац1ю 
культурного ДОЗВ1ЛЛЯ населения 

од. 
План по мереж! 

23 23 



1 2 3 4 5 6 7 

Число читачтв ОС1б План по мереж1 10500 10500 

Б1блютечний фонд грн. План по мереж1 269000,00 269000,00 

Б1бл1отечний фонд ИрИМ1рНИК1В План по мереж! 6900 6900 

Списания б1блютечного фонду ПрИМ1рНИК1В План по мереж1 - -

Кшькгсть книговидач ОД. План по мсрсж! 191183 191183 

Клльюсть книговидач на одного 
прац!вника 

од. Кшькють ставок 
б^блютекар^в/число читач1в 11500 11500 

3 ЯКОСТ1 

Динамка збшьшення вщвщувач1в 
у плановому перюд! до 
фактичного показника 
попереднього перюду 

% Зв1т-7НК 
1 1 

Оборотшсть б1блютечного фонду % К н и Г О В И д а ч 1 /б 16 Л1 о т е Ч11 и й 
ф о н д 

27 27 

Читашсть 

-Л 
% Клльюсть книговидач/число 

читач!в 18 18 

Начальник вщдшу культури 

ПОГОДЖЕНО: 
(П1ДПИС 

Начальник фюайсоЬ§ы1р уИравлнп У/ /фМЦ 
V-. А \ У ф • < ' / ' \ о»5> V - • 

Дата погодження 
*-«чеса». 

М. П. 

(ШДПИС) 

Ю.А. КАЛ1Н1ЧЕНКО 
(швдалиЛжщал, пр!звище) 

1.С. СРЕМЕИЧУК 
(шйцали /Ыщал , пр1звище) 



КАХОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я 

В1ДД1Л К У Л Ь Т У Р И 

НАКАЗ 

с&. оз. № 

Про затвердження паспорту 
бюджетноТ програми на 2019 рш 

Вщповщно до р1шення XXXI сесп VII скликання Каховсько'Т районноТ 
ради вщ 20 грудня 2018 року № 604 «Про районний бюджет Каховського 
району на 2019 рш» ( 31 змшами) та наказу Мшютерства фшанс1в Украши вщ 
26 серпня 2014 року № 836 «Про деяю питания запровадження програмно-
Ц1льового методу складання та виконання М1сцевих бюджет1в», керуючись 
статтями 6 та 11 Закону Украши «Про мюцев1 державн1 адм1н1страцп» 

НАКАЗУЮ: 

Затвердити паспорт бюджетноТ програми на 2019 рш по В1дд1лу культури 
Каховсько'Т районноТ державно'Т адм1н1страц1Т, що додаеться, за кодом 
програмно'Т класиф1кацп видатюв: 

кпквк Назва бюджетно'1 програми 
1014081 Забезпечення д1яльност1 1нших заклад1в в галуз1 культури та 

мистецтва 


