
М АРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
М АРКІВСЬКО Ї РАЙОННОЇ ДЕРЖ АВНО Ї АДМ ІНІСТРАЦІЇ 

ЛУГАН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про затвердження та внесення 
змін до паспортів бюджетних 
програм на 2019 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 
змінами), відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 
16.05.2019 р. № 34/21 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»,

н а к а з у  ю:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по головному 
розпоряднику коштів відділу культури Марківської районної державної 
адміністрації, затверджених наказом від 06.03.2019р. № 24, по:

- КПКВКМ Б 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
-КП КВК М Б 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
-КП КВК М Б 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва», виклавши їх у новій редакції, що додаються.
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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 Марківської районної державної
адміністрації Луганської області________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Х9 гп/иа.&м£ сіс(9{?. № _____________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0  Відділ культури М арківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. І О ф О О О О  Відділ культури М арківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1 0 1 4  0 3  0 0 8 2 4  Забезпечення діяльності бібліотек____________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1050647 гривень, у тому числі загального фонду 1050647 гривень та 
спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 №  2778-УІ «Про культуру»( зі змінами),Закон України 
від 27.01.1995р. № 32/65ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»(зі змінами). 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, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних



програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради 
від 20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії Марківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про 
внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії М арківської районної ради від 16.05.2019р. № 34/21 «Про внесення змін 
до районного бюджету на 2019 рік».

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

№  з/п Ціль державної політики
1. Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, 

вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначугцих цілей розвитку бібліотечної справи.

7.Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, 
зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб 

громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, 
контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 о 4 5
1. Забезпечення належного утримання працівників 972082 972082



установи (оплата праці з нарахуваннями)

2. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги 43738 43738
о3. Створення належних умов для функціонування установи 

та діяльності працівників (всі незахищені статті 
видатків)

34827 34827

Усього 1050647 1050647

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість установ 
(бібліотек)

од. Зведення планів 
по мережі, 

штатах і 
контингентах 
установ, що 

фінансуються з 
місцевих 
бюджетів

1 1



Середня кількість 
ставок -всього

од. Штатний розпис 
на 2019 рік

11,5 11,5

2 продукту
Кількість
користувачів
(читачів)

тис.осіб Форма 6-НК 6,1 6,1

Бібліотечний фонд тис.прим. Форма 6-НК 60,65 60,65
Кількість
книговидач

тис.од. Форма 6-НК 91,43 91,43

О5 ефективності
Кількість
книговидач на 
одного працівника 
(ставку)

од. розрахунок ( 
відношення 

кількості 
книговидач до 

кількості 
працівників 

(ставок)

7951 7951

Середні затрати на 
обслуговування 
одного читача

грн. розрахунок
(відношення
видатків заг. і
спец, фондів до
кількості
користувачів
(читачів)

172,24 172,24

4 якості
Динаміка
збільшення
кількості
книговидач у 
плановому періоді 
відповідно до 
фактичного 
показника 
попереднього

% розрахунок 
(відношення 

запланованого 
обсягу 

книговидач у 
2019р. до 

фактичного 
показника за

2018р.)

100 100
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(підпис) ( ґ  (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 Марківської районної державної
адміністрації Луганської області _____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
£ 9  ^ _______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0  0 0 0 0 0 Відділ культури М арківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. І О ф О О О О  Від діл культури М арківської районної державної адміністрації Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1 0 1 4 0 4  0 0 8 2 4 Забезпечення діяльності музеїв і виставок____________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 73299 гривень, у тому числі загального фонду 73299 гривень та спеціального 
фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру»( зі змінами), Закон України 
від 29.06.1995р.№249/95ВР «Про музеї та музейну справу» (зі змінами). 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, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм



та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської районної ради від 
20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії М арківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про 
внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії М арківської районної ради від 16.05.2019р. № 34/21 «Про внесення змін 
до районного бюджету на 2019 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики
1. Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, 

реалізація прав громадян на доступ до культурних цінностей.

7.Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико- 
культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою 

діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 о 4 5
1. Забезпечення належного утримання працівників 

установи (оплата праці з нарахуваннями)
70622 70622



4

2. Створення належних умов для функціонування установи 
та діяльності працівників (всі незахищені статті 
видатків)

2677 2677

Усього 73299 73299

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 ОД 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість установ од. Зведення планів 
по мережі, 

штатах і 
контингентах 
установ, що 

фінансуються з 
місцевих 
бюджетів

1 1

Середня кількість 
ставок -всього

од. Ш татний розпис 
на 2019 рік

1,0 1,0

2 продукту



Кількість експонатів 
- всього

тис.прим. Форма 8-НК 1,164 1,164

у тому числі буде 
експонуватись у 
плановому періоді

тис.прим. Форма 8-НК 0,580 0,580

Кількість
відвідувачів музеїв

тис.осіб Форма 8-НК 1,709 1,709

Кількість екскурсій 
у музеях

од. Форма 8-НК 67 67

3 ефективності
Кількість
відвідувачів на 
одного працівника 
(ставку)

осіб розрахунок 
(відношення 

кількості 
відвідувачів 

музеїв до 
кількості ставок)

1709 1709

Середні витрати на 
одного відвідувача

грн. розрахунок ( 
відношення 

видатків 
загального фонду 

до кількості 
відвідувачів 

музеїв)

42,89 42,89

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

% розрахунок ( 
відношення 

кількості 
відвідувачів у 

2019 р. до 
фактичної 
кількості 

відвідувачів у
2018р.)

100 100



Відсоток предметів, % розрахунок ( 49,83 49,83
які експонуються, у відношення
загальній кількості предметів, які
експонатів експонуються, до
основного загальної
музейного фонду кількості

експонатів)

Начальник відділу культури Марків 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
0222-1 3\ ^ ' '

Управління фінансів М арківської районної
державної адміністрації
Застучцнщк начальника-начальник бюджетного відділу 

фінансів Марківської районної державної

О.І. Богдашка
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Шелегеда
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства 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 Марківської районної державної
адміністрації Луганської області _____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Л Я  <&оґ 9 * .  _  № _______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0  0 0 0 0 0 Відділ культури М арківської районної державної адміністрації Луганської області  _____________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. І  0 І  0 0 0 0 Відділ культури М арківської районної державної адміністрації Луганської області_______________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1 0 1 4 0 6 0  0 8 2 8  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та
(к°д) (КФКВК) інших клубних з а к л а д і в _________________________________________________

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3726140 гривень, у тому числі загального фонду 3713491 гривень та 
спеціального фонду 12649 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру»(зі змінами), Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», Наказ М іністерства фінансів України, М іністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №



1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Культура», рішення сесії М арківської районної ради від 20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії 
М арківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії Марківської 
районної ради від 16.05.2019р. № 34/21 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики
1. Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, 

свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

7.Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 оJ 4 5
1. Забезпечення належного утримання працівників 

установи (оплата праці з нарахуваннями)
3077438 3077438

2. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги 452133 452133
о3. Створення належних умов для функціонування установи 

та діяльності працівників (всі незахищені статті
183920 6350 190270



видатків)

4. Видатки розвитку 6299 6299

Усього 3713491 12649 3726140

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5
1. Районна цільова комплексна програма 

розвитку сфери культури у 
Марківському районі на 2019-2021 
роки, рішення сесії М арківської 
районної ради від 20.12.2018р. №30/25

130345 130345

Усього 130345 130345

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість установ од. Зведення планів 
по мережі, 

штатах і 
контингентах 
установ, що 

фінансуються з 
місцевих

20 20



бюджетів
Середня кількість 
ставок -всього

од. Ш татний розпис 
на 2019 рік

43,25 43,25

2 продукту
Кількість
відвідувачів - усього

осіб Ф орма 7-НК 53725 53725

Кількість
дозвіллєвих об’єктів

од. Ф орма 7-НК 122 122

Кількість заходів, 
які забезпечують 
організацію 
культурного 
дозвілля населення

од. Форма 7-НК 836 836

Плановий обсяг 
доходів

грн. Кошторис на 
2019 рік

6350 6350

3 ефективності
Середні витрати на 
одного відвідувача

грн. розрахунок ( 
відношення 

видатків 
загального і 
спеціального 

фонду до 
кількості 

відвідувачів)

69,12 0,24 69,36

Середні витрати на 
проведення одного 
заходу

грн. розрахунок ( 
відношення 

видатків 
загального і 
спеціального 

фонду до 
кількості заходів 

)

4441,97 15,13 4457,10

4 якості
Динаміка % розрахунок ( 100 100



збільшення 
відвідувачів у
плановому періоді 
відповідно до
фактичного 
показника 
попереднього 
періоду

відношення 
кількості 

відвідувачів у 
2019 році до 

фактичної 
кількості 

відвідувачів у 
5 ^ 1 8  році)

//«з /з.
Начальник відділу культури М арківф^ДЇ 
держ авної адміністрації І|=?~

Цї^сй.,■ Л .

ПОГОДЖ ЕНО: 022 2 ^ \< Ш  
% 4 > № А Ї Н Г ^ '

Управління фінансів М арківської районної 
держ авної адміністрації
Заступник начальника-начальник бюджетного відділу 
управління фінансів М арківської районної державної

//У  (ійтатош джецнЯ

к  І  11)1 т - V

(підпису
О.І. Богдашка

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Ш елегеда
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства 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 Марківської районної державної
адміністрації Луганської області _____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Л 9  9яг/га&мл- <Аоґ9л. №-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0
(код)

2. 1 0 1 0  0 0 0
(код)

3. 1 0  1 .40  8 1
(код) (к ф к в к ] (найменування оюджетної програми]

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 486048 гривень, у тому числі загального фонду 486048 гривень та спеціального 
фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 №  2778-УІ «Про культуру»( зі змінами), Наказ 
М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», Наказ М іністерства фінансів України, М іністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №
1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у

Відділ культури М арківської районної державної адміністрації Луганської області________
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури М арківської районної державної адміністрації Луганської області________
(найменування відповідального виконавця)

0 8 2 9 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва



галузі «Культура», рішення сесії М арківської районної ради від 20.12.2018р. №30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії 
М арківської районної ради від 21.02.2019р. № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії Марківської 
районної ради від 16.05.2019р. № 34/21 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

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

№  з/п Ціль державної політики
1. Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, організація матеріального та 

фінансового забезпечення закладів культури.

7.М ета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого бухгалтерського обліку в установах культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової 
документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання
1. Забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ 

культури згідно із затвердженими кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 о:> 4 5
1. Забезпечення належного утримання працівників 

установи (оплата праці з нарахуваннями)
439019 439019

2. Створення належних умов для функціонування установи 
та діяльності працівників (всі незахигцені статті

47029 47029



видатків)

Усього 486048 486048
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень
№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 п3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість установ од. Зведення планів 
по мережі, 

штатах і 
контингентах 
установ, що 

фінансуються з 
місцевих 
бюджетів

1 1

Середня кількість 
ставок - всього

од. Ш татний розпис 
на 2019 рік

5,0 5,0

2 продукту
Кількість закладів, 
які обслуговуються 
централізованою 
бухгалтерією

од. Зведення планів 
по мережі, 

штатах і 
контингентах 
установ, що 

фінансуються з

24 24



місцевих
бюджетів

Кількість особових 
рахунків

од. Податковий 
розрахунок сум 

доходу, 
нарахованого/ 
сплаченого)на 

користь фізичних 
осіб, і сум 

утриманого з них 
податку (Форма 

№  1 Д ф )

95 95

о3 ефективності
Середні витрати на 
одного працівника

грн. розрахунок ( 
відношення 

видатків 
загального фонду 

до кількості 
ставок 

працівників)

97209,60 97209,60

Кількість установ, 
які обслуговує один 
працівник 
централізованої 
бухгалтерії

од. розрахунок 
(відношення 

кількості установ 
до кількості 

ставок 
працівників)

5 5

Кількість особових 
рахунків, які 
обслуговує один 
працівник

од. розрахунок 
(відношення 

кількості 
особових 

рахунків до 
кількості ставок 

працівників)

19 19

4 якості



Охоплення установ 
культури
бухгалтерськими та
фінансовими
послугами

% розрахунок ( 
відношення 

кількості 
установ, які 

охоплені 
бухгалтерськими 
та фінансовими 

послугами до 
загальної 
кількості 
установ)

100 100

Динаміка середніх %
витрат на 
працівника 
порівняно 
минулим роком

1
розрахунок ( 
відношення 

середніх витрат 
на одного 

працівника в 
2019р. до 

середніх витрат 
на одного 

працівника в 
^ О Ж р .)

104,37 104,37

Начальник відділу культури Марків 
держ авної адміністрації 
ПОГОДЖ ЕНО:

Управління фінансів М арківської 
держ авної адміністрації

(п ід п и с )/ '^
О.І. Богдашка

(ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)

іьн и ка-н ачальн и к  і
у  о

бю дж етной^ ІІ'Д: 
у и ^ в д ін М  ф цЙ цЫ в М арківсько ї район ної де

Д д іір й іб тр а ц іїХ д  Д У

Н.П. Шелегеда
(п ід п и с) (ін іц іали /ін іц іал , прізвищ е)


