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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
Відділу культури Генічеської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Генічеської районної державної ад.міністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

І. 2400000
(КПКВК МБ) 

2. 2410000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

Вілліл культури Генічеської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) 
3. 2414КЮ

(найменування головного розпорядника)

Відділ КУЛЬТУРИ Генічеської районної державної адміністрації

0960
(найменування відповідазьного виконавця) 
______________________ Школи естетичного виховання дітей

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (най.мснування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюлжетних асигнувань ̂ 7940,595 тис. гриЕіень. у тому числі загального фонду -  7396,595 тис. гривень та спеціального фонду -  544.000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної проірами Конституція України. Бюджетний кодекс. Закон про державний бюджет на 2017 рік. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та оргаїїізацій окремих 
іилузей бюджетної сфери". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
.місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860, Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 (із з.мінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. Х2І627), Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про 
затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами вщ 04.02.2016 р.

34 та від 03.06.2016 р. № 526). Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туриз.му України від 
01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення 
XXIV сесії Генічеської районної ради VII від 28 квітня 2017 року №317, рішення XXV сесії Генічеської районної ради VII від 25 травня 2017 року №333 , рішення XXVI сесії 
Генічеської районної ради VII скликання від 08 серпня 2017 року №351 , рішення XXVIII сесії Генічеської районної ради VI скликшіня від 26 вересня 2017 року №375, рішення 
XXX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 22 листопада 2017 року №404 «Про внесення змій до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 
2016 р. №264 « Про районний бюджет на 2017 рік»..____________________________________________________

6. Мета бюджетної програми _ Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з̂ п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



-т • ♦ ' і  ^* • 
8. Обсяги фінансування бюлжстної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн.)

№ з/п кпквк КФКВК Підпрограма завдання • 
бюджетної проірами ’

Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 24І4І00 0960 Школи естетичного виховання дітей 7396.595 544.(ХЮ 7940,595

2
2414100 Забезпечення надання початкової музичної, 

хореографічної освіти, з образотворчого .мистецтва та 
художнього промислу

7396.595 544.(Ю0 7940,595

Усього 7396,595 544,000 7940,595

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн.)

Назва регіональної цільової програми та ііідіїроірами КПКВК Загальний фонд Спеціаіьний фонд Разо.м

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК * Назва показника "Одиниця виміру Джерело інформації Значення

показника

1 2 3 4 5 6
2414100 Школи естетичного виховання дітей

Забезпечення надання початкової .музичної, хореографічної освіти, з 
образотворчого мистецтва та художнього промислу

1.0 2414100 затрат
1.1 Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання 

всього...
Тис. грн. Річний розпис, кошторис 7940,595

1.2 Видатки на отри.мання освіти у школах естетичного виховання за 
рахунок загального фонду

Тис. грн. Річний розпис, кошторис 7396,595

1.3 Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за 
рахунок спеціального фонду

Тис. грн. Річний розпис, кошторис 544,000

1.4 Кількість відділень(фортепіано.народні інструменти, тощо) Од. Плановий розрахунок 11
1.5 Кількість класів Од. Плановий розрахунок 48
1.6 Кількість установ-усього Од. Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінагісуються з .місцевих бюджетів 
областей та .міста Києва на 2017 рік по відділу 
культури Генічеської РДА, код рядка 34400

3

1.7 Кількість установ-усього у т.ч. музичних шкіл Од. Зведення планів по мережі, штатах і контингенгах | 3 
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 
обласіей та міста Києва на 2017 рік по відділу



І 4 ------------------ і г  -̂------------ ' ^^^ьтури  Генічеської РДА. код рядка 34400^^
1.8 Кількість установ-ус 1.010 . ;.ч. хореоі-рафічних шкіл Од. 1 • • -

1.9 Кількість установ-усього у г.ч. художніх шкіл Од. -

І.ІО 1

1

Середнє число окладів (ставок) усього Од. 1 Зведення планів по .мережі, штатах і контингентах
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік по відділу 
культури Генічеської РДА код рядка 34440

113,25

І.ІІ Середнє число окладів (ставок) керівних працівників Од. Зведення планів по мережі, штатах і контингентах
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік по відділу 

1 культури Генічеської РДА код рядка 34450

5

1.13 Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу

Од. Зведспіія планів по .мережі, штатах і контингеїттах
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та .міста Києва на 2017 рік по відділу 

1 культури Генічеської РДА код рядка 34480

20,25

1.14 Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу Од. І Зведення планів по мережі, штатах і контингентах
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік по відділу 

1 культури Генічеської РДА код рядка 34460

84,5

1.15 Середнє число окладів (ставок) робітників Од. 1 -
1.16 Середнє число окладів (ставок) спсціалистів Од. 1 Зведення планів по мережі, штатах і континіеігтах

установ, що фінансуються з .місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік по відділу 
культури Генічеської РДА, код рядка 34470

3,5

1.17 У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання Тис. гри. Річний розпис, кошторис на 2017 рік 544,000
2.0 2414100 продукту
2.1 Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання... Осіб Книга обліку коїттингенту, ріщення райради №

1 387 від 29.09.2017 року
142

2.2 Середня кількість учнів, які отримують освіту у ШБВ, усього Осіб 1 Книга наказів 610
3.0 2414100 еф ективності
3.1 Витрати на навчання одного учня, який отри.мує освіту у ШЕВ... Грн.. 1 Розрахунок (відношення видатків загального та

1 спеціального фонду до загальної кількості учнів
13017

3.2 Кількість діто-днів Од. Розрахунок (добуток учбових днів (затверджених
1 структурою навчального року) на кількість учнів)

128710

3.3 Кількість учнів на одну педагогічну ставку Осіб Розрахунок (відношення кіл-ті учнів до кіл-ті
штатних педагогічних ставок)

7,2

3.4 У тому числі за рахунок плати за навчання у ШЕВ Грн.. 1 Розрах>тюк (відношення обсягу коштів
1 спеціального фонду до загальної кількості учнів)

892

4.0 2414100 Я К О С Т І

4.1 Відсоток обсягу плати за навчання у ШЕВ в загальному обсязі 
видатків на оіримання освіти у зазначених школах...

Відс. 1 Розрахунок (відношення обсягу батьківської
плати до загального обсягу видатків загального та 
спеціального фонду)

6,8

4.2 Кількість днів відвідування учнями ШЕВ , днів. дина.міка 
збільшення кількості учнів, які отримують освіту у ШЕВ у 
плановому періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

Відс. 1 Розрахунок (відношення планової к-сті учнів на
2017 рік до фактичного показника попереднього 
період '̂) !

105



г

і І. Джерела фінансування інвестиційних просісіів у розрізі підпроірам

Код Найменування джерел 
иалхолжсіїь КНКВК

Касові видатки стаїюм на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Пропіоз видатків до кі» 

реалізації інвестиційного п
щя
Х)ЄКТУ̂

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
Усього

Начальник відділу культури Генічеської 
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Генічеської 
районної державної адміністрації

(п ід т іс)

ідпис)

В.Л.Сухорукова 
(ініціали та прізвище)

Ю.О.Бабанін 
(ініціали та прізвище)


