
УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

Н А К А З

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм обласного 
бюджету на 2021 рік

від Л5_ц 2 0 2 1  р . Чернігів

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року 
№ 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року 
№ 81/33052 та рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 року № 1-8/УІІІ «Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ 
«Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 
25100000000)» наказую

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації за 
КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КГЖ ВК 1014020 ««Фінансова 
підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних 
та циркових організацій», КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і мистецтва», КПКВК 1014030 «  Забезпечення 
діяльності бібліотек» , КПКВК 1011101 «Підготовка кадрів закладами фахової 
передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» виклавши їх у новій 
редакції, що додається.

Директор



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України
2 6  с е р п н я  2 0 1 4  р о к у  №  8 3 6  ( у  редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 07 серпня 2019 року№  336)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму,національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації___________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_______ від с/ грудня 2021 року № Л

П А С П О Р Т

бю дж етної п рограм и  м ісцевого бю дж ету на 2021 р ік

1000000
Д епартам ент к у ль тур и  і туризм у,нац іональностей  та  р ел іг ій  

__________________________облдерж адм ін істрац ії__________________________ 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

1010000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Д епартам ент к у ль тур и  і тури зм у  »нац іональностей  та  р ел іг ій  

__________________________облдерж адм ін істрац ії_________________________

(код за ЄДРПОУ) 

02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014020 4020

(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Ф інансова  п ідтрим ка ф ілармон ій , худож ніх і м узичних 

колектив ів , ансам блів , концертних та циркових 

___________________________0822____________________________________________________ орган ізац ій___________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації

місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 46 748 800,00________ гривень,у тому числі загального фонду

0,00______________ гривень

46 748 800,0________________ гривень

та спеціального фонду



25. Підстави для виконання бюджетної програми
К онституц ія  У к р а їн и ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________
Бю дж етний кодекс У к р а їн и  в ід  8.07.2010 року №  2456-У І___________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік** від 15.12.2020 року №  1082-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УПІ

Закон У к р а їн и  "П р о  культуру** в ід  14.12.2010 року № 2778-У І__________ ____________ __________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
Закон У к р а їн и  "П р о  театри  та  т еатр альн у  сп р а в у " в ід  31.05.2005 року № 2605 -ІУ  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

П останова К М У  "П р о  о п лату  прац і прац івник ів  заклад ів  к ультур и ,як и м  надано статус а кадем ічних" від  3.02.2010 року № 109___________________________________________________________________________________________
П останова К М У  "П р о  о п лату  прац і прац івник ів  на основі Є дино ї тариф но ї с ітки  розрядів і коеф іц ієнтів з оплати  прац і прац івник ів  установ,_________________________________________________________________________________

заклад ів  та орган ізац ій  окрем их галузей  бю дж етної сф ери" від 30.08.2002 року № 1298___________________________________________________________________________________ ___________________ _______________________________________________
П останова К М У  "П р о  порядок  ви п лати  д оп лати  за в и слу гу  рок ів ,грош ово ї винагороди за сум л ін н у  працю  та зразкове виконання трудових  о бов 'я зк ів ,____________________________________________________________________
надання м атер іа льн о ї допом оги  д ля  вир іш ення с оц іально-побутових п итань професійним творчим  прац івникам  театр ів_______________________________________________________________________________________________

держ авної форми власності** в ід  14.07.2006 року №  980_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Н аказ М ін істерства  к у л ь т у р и  і тури зм у  У к р а їн и  "П р о  впорядкування  ум ов  оп лати  прац і прац івник ів  к ультур и  на основі Є Т С "  в ід  18.10.2005 року № 745_________________________________________________________________
Н аказ М ін істерства  ф інансів У к р а їн и  "П р о  д еяк і питання  запровадж ення п рограм но-ц ільового  методу складання та виконання м ісцевих бюджетів*' в ід  26.08.2014 року  №  836 (з і зм інам и )______________________

Розпорядж ення облдерж адм ін істрац ії в ід  31.03.2021 року №  313 мП ро призначення  обласних стипендій видатним д іячам  к у л ь ту р и  і м истец тв "_______________________________________________________________________________

Розпорядж ення облдерж адм ін істрац ії в ід  31,03.2021 рок у  №  312 "П р о  призначення  обласних  стипендій творчо ї м о ло д і"__________________________________________________________________________________________________

П останова К М У  в ід  11.03.2020 року  №  211 "П р о  запобігання пош иренню  на тери тор ії У к р а їн и  коронавірусу С О У ІР -1 9 " ,  розпорядж ення К М У  від 25.03.2020 року №  338-р "П р о  проведення єдиної держ авної

системи ц ив ільного  захисту у  реж имі надзвичайної си туац ії"  (з і зм інам и )_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Р іш ення сесії обласн о ї ради  в ід  22.12.2021 року №  1-8/У ІІІ "П р о  внесення зм ін  до р іш ення обласн о ї ради від  28 лю то го  2021 року №  48-3/УІИ мП ро обласний бюджет Ч ер н іг ів ськ о ї област і на 2021 р ік____________

(к од  бю дж ету 25100000000)____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

Ц іл і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іль державної політики

4.1 Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору
4.2 Люди мають вибір і  можливість споживати доступні культурні послуги

Мета бюджетної програми
Інформування і  задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх  естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання
1. Забезпечення інформування і  задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх  естетичне виховання,розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн.)

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний

фонд

Усього

1 2 3 4 6

і .
Забезпечення ф інансової п ідтрим ки  ф іларм он ій , худож ніх і м узичних колектив ів , ансам блів , концертних та циркових орган ізац ій 46 748 800,0 0,0 46 748 800,0

и
у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв 20 430,0 0,0 20 430,0

1.2
у  тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді 40 860,0 0,0 40 860,0

1.1 у  тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім.Григорія Верьовки 30 000,0 0,0 30 000,0

У сьо го : 46 748 800,0 0,0 46 748 800,0



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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4

0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показник

Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання №  1 - Забезпечення інф орм ування і 

задоволення  творчих  потреб, інтересів 

гром адян , їх  естетичне виховання,розвиток  та 

збагачення  духовного  потенц іалу
1.1 Показники затрат:

к ільк ість  установ
од.

Мережа установ та організацій,які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році
1 0 1

у  том у числі академічних колективів у  складі 

філармонійного центру фестивалів та 

концертних програм од.

Накази Міністерства культури і туризму України:від 22.10.2007 року №1303/0/16- 

07, від 30.09.2008 року №1028/0/16-08 та№ 1029/0/16-08, від 14.10.2011 року № 

886/0/16-11 4 0 4

Середнє чи сло  оклад ів  (ставок ), у  том у  ч и сл і:

од. Штатний розпис філармонійного центру на 2021 рік 412,00 0 412,0

жінки од. Особові справи 218,25 0 218,3

чоловіки од. Особові справи 193,75 0 193,8

середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників, у  тому числі: од. Штатний розпис філармонійного центру на 2021 рік 36,50 0 36,5

жінки од. Особові справи 17,00 0 17,0

чоловики од. Особові справи 19,50 0 19,5

середнє число окладів (ставок) художнього
од. Штатний розпис філармонійного центру на 2021 рік 48,25 0 48,25

жінки од. Особові справи 19,00 0 19,0

чоловіки од. Особові справи 29,25 0 29,25

середнє число окладів (ставок) артистичного 

персоналу, у  тому числі: од. Штатний розпис філармонійного центру на 2021 рік 285,75 0 285,75

жінки од. Особові справи 157,25 0 157,3

чоловіки од. Особові справи 128,50 0 128,50

середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у
од. Штатний розпис філармонійного центру на 2021 рік 8,00 0 8,0

жінки од. Особові справи 5,00 0 5,0

чоловіки од. Особові справи 3,00 0 3,0

середнє число окладів (ставок) обслуговчих
од. Штатний розпис філармонійного центру на 2021 рік 8,00 0 8,0

жінки од. Особові справи 6,00 0 6,0

чоловіки од. Особові справи 2,00 0 2,0

середнє число окладів (ставок) робітників, у  

тому числі: од. Штатний розпис філармонійного центру на 2021 рік 25,50 0 25,5

жінки од. Особові справи 14,00 0 14,0

чоловіки од. Особові справи 11,50 0 11,5

видатки на постановку нових концертних 

програм тис.грн. Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік 130,0 0 130



4
1.2 Показники продукту:

к ільк іс т ь  концертів од. Виробпичо-фіпмнсомий плин філпрмонійного центру им 2021 рік 122,0 0 122,0

у  тому числі на стаціонарі концертів од. Виробничо-фінмнсомнй піти філпрмонійного потру им 2021 рік 51,0 0 51,0

кількість нових постановок концертних програм од. Виробпичо-фіншісомий мммн філпрмонійііого потру на 2021 рік 50,0 0 50,0

комерційна місткість глядацьких залів (м ісць) од. Виробничо-фіїшнеомий план філармонійною центру на 2021 рік 600,0 0 600,0

кількість глядачів - усього осіб Виробничо-фінлнсопий план філармонійного центру на 2021 рік 39 400,0 0 39 400,0

у  тому числі: на стаціонарі осіб Виробничо-фінансомий план філармонійного центру на 2021 рік 9 500,0 0 9 500,0

на виїздах та гастролях осіб Виробничо-фінансомнй план філармонійного центру на 2021 рік 29 900,0 0 29 900,0

у  тому числі: за реалізованими квитками осіб Виробничо-фіипнсоний план філармонійного центру на 2021 рік 8 350,0 0 8 350,0

безкоштовно осіб Виробничо-фінансомий план філармонійного центру на 2021 рік 20 920,0 0 20 920,0

по безготівковому розрахунку осіб Виробничо-фінансомнй план філармонійного центру на 2021 рік 10 130,0 0 10 130,0

плановий  обсяг валового  доходу грн. 47 792 800,0 0 47 792 800,0

у  тому числі: плановий обсяг фінансової 
підтримки за рахунок коштів місцевих

грн.

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 

2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ 46 748 800,0 0 46 748 800,0

у  тому числі із планового обсягу фінансової 

підтримки за рахунок коштів м ісцевих бюджетів 

видатки на стипендії видатним діячам культури і
грн.

Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313

20 430,0 0,0 20 430,0

у  тому числі із планового обсягу фінансової 

підтримки за рахунок коштів м ісцевих бюджетів 

видатки на стипендії творчої молоді грн.

Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 312

40 860,0 0,0 40 860,0

у  тому числі із планового обсягу фінансової 

підтримки за рахунок коштів м ісцевих бюджетів 

видатки на виплату премії ім .Григорія Верьовки
грн.

Рішення обласної раді від 12.05.2020 року № 10-23/УІ1 "Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УІІ "Про заснування 

обласної Премії імені Григорія Верьовки" 30 000,0 0 ЗО 000,0

плановий обсяг доходів грн. Фінансовий план підприємства на 2021 рік 1 044 000,0 0 1 044 000,0

із загального обсягу планових доходів - доходи 

від реалізації квитків грн. Фінансовий план підприємства на 2021 рік 569 600,0 0 569 600,0

із загального обсягу планових доходів - доходи 

від реалізації квитків доходи на стац іонарі грн. Фінансовий план підприємства на 2021 рік 410 305,0 0 410 305,0

із загального обсягу планових доходів від 

реалізації квитків доходи по безгот івковом у 

розрахунку грн. Фінансовий план підприємства на 2021 рік 159 295,0 0 159 295,0

із загального обсягу планових доходів - доходи 

від виїзної та гастрольної д іяльності грн. Фінансовий план підприємства на 2021 рік 133 700,0 0 133 700,0

із загального обсягу планових доходів - інші 

доходи грн. Фінансовий план підприємства на 2021 рік 340 700,0 0 340 700,0

кількість реалізованих квитків на стаціонарі шт. Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік 8 350,0 0 8 350,0

1.3 Показники ефективності:
середні затрати на одну концертну програму грн. плановий обсяг валового доходу/кількість вистав 391 744,26 0 391 744,26

середня кількість глядачів на одному концерті осіб
кількість глядаців/ кількчеть концертів

323 0 323

середня ціна одного квитка на стаціонарі грн. доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі 68,22 0 68,22
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1.4 Показники якості:
середня завантаженість залів на стаціонарі % розрахунок додається 31,05 0 31,05

динаміка змін середньої завантаженості залів на 

стаціонарі в плановому періоді відповідно до 

фактичного показника за відповідний період %

розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2020 рік (  38,4%)

-7,35 0 -7,35

динаміка збільш ення чисельності глядачів на 

одному концерті в плановому періоді відповідно 

до  фактичного показника за відповідний період 

минулого року % розрахунок (за 2020 рік - 320 осіб) 0,92 / У  ' / У

О Л

- У  /  0 0,92

відсоток фінансової підтримки за рахунок 

коштів місцевих бюджетів в обсязі валового %

плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих^'^ 

бюджетів/плановий обсяг валового доходу

о 97,82

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

П О Г О Д Ж Е Н О :

Департамент фінасів облдержадміністрації 
Директор Департаменту фінасів, облдержадміністрації 

ї  к  2021 року

Ідентифікаційний;
"  код

7223161/

З ра

Людмила ЗАМАЙ

Валерій ДУДКО



УїСиЛ-ґ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №  ( у  редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року№ 336)
ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму,національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____________ від З __________ грудня 2021 року М  я

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1000000

Департамент культури і туризму,національностей та 

_______________ релігій облдержадміністрації_______________ 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

1010000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Департамент культури і туризму,національностей та 

_______________ релігій  облдержадміністрації_______________

(код за ЄДРПОУ) 

02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1014010 4010
(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)

0821 Фінансова підтримка театрів
(код за ЄДРПОУ) 

25100000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків т; 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - _ гривень, у  тому числі загального фонду

та спеціального фонду



«

5.

6.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ_________________
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ__________________________________________________________________________________________ _______ __________________________________________________________________________________ __________
Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року №2605-ІУ_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури,яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року №109_______________ ________________________________________________________________________________________________
Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, ___________________________________________________________________________________________________________
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери*1 від 30.08.2002 року №1298_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Постанова КМУ "Про порядок виплати доплати за вислугу років,грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків,____________________________________________________________________________________________ ______
надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів ___________________________________________________________________________________________________________________________
державної форми власності*1 від 14.07.2006 року № 980_____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" від 18.10.2005 року №745______________________________________________________________________________________________
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами)_________________________________________________________
Постанова К М У  від 11.03.2020 року №  211 "П ро  запобігання поширенню на території України коронавірусу С О УШ -19", розпорядження О Д А від 11.03.2020 року №  146_________________________________________________________
"П ро  запобігання поширенню на території області коронавирусу С О У ІР -19 "___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року №  313 "П ро  призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"______________________________________________________________________________________
Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року №  312 "П ро  призначення обласних стипендій творчої молоді"_______________________________________________________________________________________________________
Рішення сесії обласної ради від 30.07.2021 року №  3-5/УІІ "П р о  внесення змін до рішення обласної ради від 28 лю того 2021 року №  48-3/УІІІ"Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)
Розпорядження голів  обласної державної адміністрації та  обласної ради від 16.12.2021 року №  80____________________________________ ______________________________________________________________________________________________
Рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 року №  1-8/УІІІ "П р о  внесення змін до рішення обласної ради від 28 лю того 2021 року №  48-3/УНІ"Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)

Ц ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

4.1 Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору
4.2 Люди мають вибір і  можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1. Забезпечення інформування і  задоволення творчих потреб, інтересів громадян, естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд
V

Усього

1 2 3 4 5

і. Забезпечення фінансової підтримки театрів 52 402 490,0 0,0 52 402 490,0

и у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв 40 860,0 0,0 40 860,0

1.2 у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді 102 150,0 0,0 102 150,0

1.3 у  тому числі: забезпечення видатків, пов"язаніх з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької 0,0 0,0 0,0

2.

Забезпечення встановлення системи пожежної сигналізації, систем керування евакуювання людей в частині оповіщення про пожежу та вказівників 

напрямку руху, обладнання приміщень системами внутрішнього протипожежного водопроводу та облаштування приміщень протипожежними 

перешкодами (протипожежні двері, лю ки ) у  обласному театрально-видовищному дитячому (ляльковом у) театрі ім.О.П.Довженка

401 500,0 0,0 401 500,0

3.

Забезпечення облаш тування глядацького залу та фойє другого поверху К П  "Черн ігівський обласний театрально-видовищний дитячий(ляльковий) 
театр ім.О.Довженка"промисловими інфрачервоними обігрівачами

140 110,0 0,0 140 110,0

Усього: 52 944 100,0 0,0 52 944 100,0

2



%

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

___________________________________________________________1_____________________________________________________ 2 3 4

0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п

Показник
Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання №  1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих 

потреб, інтересів громадян, їх  естетичне виховання,розвиток та 
збагачення духовного потенціалу

1.1 Показники затрат:
к ільк ість  установ (театрів )

од.
Мережа установ та організацій,які отримують кошти з

4 0 4
у  тому числі академічних театрів

од.

Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року 
№ 733 "Про надання статусу академічний Чернігівському обласному 

українському музично-драматичному театру ім.Т.Г.Шевченка" та 
наказ Міністерства культури України від 31.10.2013 року№ 
1083"Про надання статусу академічного творчому колективу 

Ніжинського українського драматичного театру 
ім.М.М.Коцюбинського" 2 0 2

Середнє число окладів (ставок), у  тому числі: од. Штатні розписи театрів на 2021 рік 430,75 0 430,75
жінки од. Особові справи 253,00 0 253
чоловіки од. Особові справи 177,75 0 177,75
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у  тому числі: од. Штатні розписи театрів на 2021 рік 58,50 0 58,5
жінки од. Особові справи 30,50 0 30,5
чоловіки од. Особові справи 28,00 0 28
середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у  тому числі: од. Штатні розписи театрів на 2021 рік 56,50 0 56,5
жінки од. Особові справи 36,50 0 36,5
чоловіки од. Особові справи 20,00 0 20
середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у  тому числі: од. Штатні розписи театрів на 2021 рік 136,75 0 136,75
жінки од. Особові справи 74,25 0 74,25
чоловіки од. Особові справи 62,50 0 62,5
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у  тому числі: од. Штатні розписи театрів на 2021 рік 30,50 , 30,5
жінки од. Особові справи 22,50 0 22,5
чоловіки од. Особові справи 8,00 0 8
середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників, у  тому числі:

од. Штатні розписи театрів на 2021 рік 36,25 0 36,25
жінки од. Особові справи 30,25 0 30,25
чоловіки од. Особові справи 6,00 0 6
середнє число окладів (ставок) робітників, у  тому числі: од. Штатні розписи театрів на 2021 рік 112,25 0 112,25
жінки од. Особові справи 59,00 0 59
чоловіки од. Особові справи 53,25 0 53,25
видатки на постановку нових вистав тис.грн. Виробничо-фінансовий план на 2021 рік 855,0 0 855



1.2 Показники продукту:
к ільк ість  вистав - усього од. Виробіїїічо-фІїїімісоїіііН плин на 2021 рік 704 0 704

у  тому числі на стаціонарі вистав од. Виробничо-фінансовий план па 2021 рік 467 0 467
кількість нових постановок од. Виробішчо-фіїїамсоїшй плин на 2021 рік 29 0 29
комерційна місткість глядацьких залів (місць) од. Виробничо-фінансовий плин пп 2021 рік 1315 0 1315

к ільк ість  глядачів - усього осіб Виробпнчо-фіниш'оііиМ плин на 2021 рік 117 602,0 0 117 602,0
у  тому числі: на стаціонарі осіб Виробничо-фіїїаіісоиий план на 2021 рік 62 632,0 0 62 632,0

на виїздах та гастролях осіб Виробиичо-фінаисоїіий план на 2021 рік 54 970,0 0 54 970,0
у  тому числі: за реалізованими квитками осіб Виробничо-фінансовий план на 2021 рік 96 732,0 0 96 732,0

безкоштовно осіб Виробничо-фінансовий план на 2021 рік 20 870,0 0 20 870,0

плановий обсяг валового доходу - усього грн. 57 827 736,0 0,0 57 827 736,0
у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів

місцевих бюджетів
грн.

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет 
Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 
25100000001" віл 26.02.2021 ооку №48-3/УШ 52 944 100,0 0,0 52 944 100,0

у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів 

місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і 

мистецтв грн.

Розпорядження обласної державної адміністрації від 

31.03.2021 року №313 40 860,0 0,0 40 860,0

у  тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів 

місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді грн.

Розпорядження обласної державної адміністрації від 

31.03.2021 року №312 102 150,0 0,0 102 150,0
у  тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів 

місцевих бюджетів - видатки, пов"язані з виплатою обласної премії імені 

Марії Заньковецької грн.

Розпорядження обласної державної адміністрації від 

17.01.2013 року №428 0,0 0,0 0,0

плановий обсяг доходів грн. Фінансовий план підприємств на 2021 рік 4 883 636,0 0 4 883 636,0
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на 
стаціонарі грн. Фінансовий план підприємств на 2021 рік 3 134 950,0 0 3 134 950,0
із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної 
діяльності грн. Фінансовий план підприємств на 2021 рік 483 570,0 0 483 570,0

із загального обсягу планових доходів - інші доходи грн. Фінансовий план підприємств на 2021 рік 1 265 116,0 0 1 265 116,0

кількість реалізованих квитків на стаціонарі шт. Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік ‘ 88 832,0 0 88 832,0
1.3 Показники ефективності:

середні затрати на одну виставу грн. плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав 82 141,7 0,0 82 141,7
середня кількість глядачів на одній виставі осіб

сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру 
окремо -  розрахунок додасться 699 0 699

середня ціна одного квитка на стаціонарі грн. ходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стадіон 50,05 0,00 50,05
1.4 Показники якості: %

середня завантаженість залів на стаціонарі % розрахунок додається 6 58,4

динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому 

періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період 
минулого року %

розрахунок з врахуванням фактичного показника за ^ 

2020 рік ( 47,7 %)

iU .~,і Ji,s\ п/

0 10,73

динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в 

плановому періоді.дідповідно до фактичного показника за відповідний 

період, минулого року : 4  v %
Мі/

розрахунок ( у середньому 564 особи)!
W \ l\ \  УхФ’Ж

24 .0/  X t  m i l 24,0

відедто|с;фінансової'підтрймкй-.за рахунок коштів місцевих бюджетів в 

рбсязі валового доходу 4 \ \\\\ %

плановий обсяг фінансової підтримки за ріахуйок) 1 
коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг ЙШЮВОІ[Р V, 

доходу ж / у
0,0 91,6

ш /ї $ I^ÇlI
•ектор; Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Є* /
,

Гів обЙ ;̂е|гасадміністрації 
^  Аінасів облдержадміністрації 

2021 року

Децартаментф] 
Директор Де;; " шар

Людмила ЗАМАЙ

алерій ДУДКО

М П



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 
Чернігівської облдержадміністрації

( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від грудня 2021 року №

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

_________ 1000000__________________ Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації______ 02231672
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

_________ 1010000_______________ Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації_________ 02231672
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

1014081__________________4081__________ 0829________ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 25100000000
(код Програмної (код Типової ( код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною (код бюджету)
класифікації видатків та програмної класифікації видатків та класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого класифікації видатків кредитування бюджету)
бюджету) та кредитування

місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 544 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 464 800,00 гривень

та спеціального фонду 80 000,00 гривень.



5. 2

6.

7.

8.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетнийасодекс України від 8.07.2010 року №2456 - У І
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік" від 15.12.2020року № 1082- IX 
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ
Постанова КМ У "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і крефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298
Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745
Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 ( із змінами)
Рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року № 48 - 3 / VIII " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік ( код бюджету 25100000000)" 

Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.10.2021 року №56 "Про внесення змін до показників обласного 
бюджету"
Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.12.2021 року №80

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№з/п Ціль державної політики

1
Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору. Люди мають вибір і можливість споживати 
доступні культурні послуги.

Мета бюджетної програми:

Відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття. Збільшення 
кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, виставкові проекти тощо)

Завдання бюджетної програми:
№з/п Завдання

1

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та 
капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого 
господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та землевпорядної документації, 
занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України'!, забезпечення належного функціонування 
Менського зоологічного парку загальнодержавного значення.

2 Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування.

3 Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції.



9.Напрями використання бюджетних коштів
З

10.

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення належного функціонування інших 
закладів в галузі культури і мистецтва

16 459 800,00 80 000,00 16 539 800,00

1.1.
у тому числі, забезпечення виконання завдань з 
інформатизації 38 127,00 0,00 38 127,00

1.2.
у тому числі, забезпечення видатків на погашення 
кредиторської заборгованності утвореної станом на 
01.01.2021 року

120 103,55 0,00 120 103,55

2 Надання обласної премії імені Василя Полевика 5 000,00 0 5 000,00

Усього: 16 464 800,00 80 000,00 16 544 800,00

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 оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного 
значення на 2021 - 2025 роки", затверджена рішенням двадцять п"ятої сесії обласної 
ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020року № 48-25/УІІ

8 442 100,00 0,00 8 442 100,00

0,00 0,00 0,00

У с ь о г о : 8 442 100,00 0,00 8 442 100,00



11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
У сь ого

1 2 3 4 5 6 7

Завдання №1 " Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та 
капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського 
обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та землевпорядної документації, занесення нововиявлених об'єктів 
до Державного реєстру нерухомих пам"яток Україниї, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення
н
•

1.1 Показники затрат:

1.1.1 кількість установ - усього од.
Мережа установ та організацій,які отримують кошти з 

місцевого бюджету у 2021 році 3 3

1.1.2 середнє число окладів(ставок)-разом : од. Штатний розпис установи на 2021 рік 118,75 118,75

1.1.2.1 Жінки од. Особові справи 65,25 65,25

1.1.2.2. Чоловіки од. Особові справи 53,50 53,50

1.1.3
середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників,всього: од. Штатний розпис установи на 2021 рік 12,00 12,00

1.1.3.1. Жінки од. Особові справи 6,00 6,00

1.1.3.2. Чоловіки од. Особові справи 6,00 6,00

1.1.4 середнє число окладів (ставок)спеціалістів,всього: од. Штатний розпис установи на 2021 рік 53,25
V г-

53 ,25

1.1.4.1 Жінки од. Особові справи 35,75 35,75

1.1.4.2. Чоловіки од. Особові справи 17,50 17,50

1.1.5 середнє число окладів (ставок) робітників,усього : од. Штатний розпис установи на 2021 рік 47,00 47,00

1.1.5.1. Жінки од. Особові справи 20,50 20,50
1.1.5.2. Чоловіки од. Особові справи 26,50 26,50

1.1.6
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та 

технічного персоналу од. Штатний розпис установи на 2021 рік 6,50 6 ,50



1.1.6.1. Жінки од. Особові справи 3,00 3,00

1.1.6.2 Чоловіки од. Особові справи 3,50 3,50

1.1.7
Видатки обласного бюджету на забезпечення 

діяльності центрів всього,: тис.грн.
Помісячний розпис асигнувань загального та 

спеціального фонду бюджету 8 017,700 80,000 8 097 ,700

1.1.8
в тому числі, витрати на здійснення комплексних 

перевірок (в тому числі аудиту) тис,грн.
Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів 

у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів 
культури і туризму на 2021 рік

463,155 463,155

1.1.9
в тому числі, витрати на опрацювання 

матеріалів погодження тис,грн.
Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів 

у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів 
культури і туризму на 2021 рік

385,075 385,075

1.1.10
в тому числі, витрати на здійснення моніторингу 
та інвентаризації об'єктів культурної спадщини тис,грн.

Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів 
у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів 

культури і туризму на 2021 рік
463,155 463,155

1.1.11.

в тому числі, витрати на здійснення 
перевірок та надання методичної допомоги 

закладам культури області за їх 
місцезнаходженям

тис,грн.
Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі 

народної творчості на 2021 рік 10,000 10,000

1.1.12.
в тому числі, витрати на підготовку та 

проведення виставок тис,грн.
Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі 

народної творчості на 2021 рік 11,000 11,000

1.1.13.
в тому числі, витрати на проведення 

фолькльорної експедиції тис, гри.
Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі 

народної творчості на 2021 рік 5,000 5,000

1.1.15.
Видатки обласного бюджету на обласну премію 

імені Василя Полевика
тис.грн.

Премія імені Василя Полевика , згідно рішення обласної 
ради від 4 квітня 2019 року №27-17УІІ 5,000 5,000

1.1.17.
Фінансова підтримка з обласного бюджету на 

розвиток зоопарку тис.грн.
Розшифровка до плану використання бюджетних 

коштів на 2021 рік 8442,100 0,0 8442 ,100

1..1.18
у тому числі, видатки обласного бюджету на 

забезпечення виконання завдань з інформатизації 
у центрах та зоопарку

тис.грн.
Ст. 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до 

кошторису та плану використання бюджетних коштів 
на 2021 рік

38,127 38,127



61.2 Показники продукту:

1.2.1
Кількість запланованих перевірок ( в тому числі 
аудиту , надання методичної допомоги та інше )

ПІТ.
Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного 

нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік
25 25

1.2.2 Опрацювання матеріалів погодження шт.
Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду 

закладів культури і туризму на 2021 рік
307 307

1.2.3
Здійснення моніторингу та інвентаризації об’єктів 

культурної спадщини шт.
Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду 

закладів культури і туризму на 2021 рік
124 124

1.2.4

Кількість закладів, яким надана методична 
допомога в тому числі під час проведення 
перевірок закладів культури області за їх 

місцезнаходженям

од.
Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 

рік
36 36

1.2.5
Кількість проведених виставок декоративно - 
прикладного та образотворчого мистецтва од.

Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 
рік

11 11

1.2.6 Кількість проведених фолькльорних експедицій од.
Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 

рік
5 5

1.2.7 Кількість студій з навчання дітей од.
Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної 

творчості на 2021 рік
11 11

1.2.8 Кількість учнів у студіях од.
Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної 

творчості на 2021 рік
51 51

1.2.9
Плановий обсяг власних доходів центрів 

всього: тис.грн.
Зведення показників спеціального фонду кошторису 
на 2021 рік та Звіт про надходження і використання 

коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)

У *?
80,0 80,0

1.2.10. у тому числі:

1.2.11.
із загального обсягу планових доходів - доходи від 

плати за послуги ТИ С .ГрН .

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 
2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)
80,0 80,0

1.2.12.
в тому числі надходження від плати за навчання у 

студіях тис.грн. Внутрішній бухгалтерський облік 63,0 63,0

1.2.13.
із загального обсягу планових доходів - 

надходження від додаткової/ виробничої діяльності тис.грн.
Зведення показників спеціального фонду кошторису на 

2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)

0,0 0,0
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1.2.14.

із загального обсягу планових доходів - 
надходження від оренди

V*»
0

тис.грн.
Зведення показників спеціального фонду кошторису на 

2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)

0,0 0,0

1.2.15
із загального обсягу планових доходів - 

надходження від реалізації в установленому 
порядку майна

тис.грн.
Зведення показників спеціального фонду кошторису на 

2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)

0,0 0,0

1.2.16 Кількість відвідувачів зоопарку - усього осіб Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК) 44200 44200

1.2.17 з них: діти осіб Внутрішній облік 26300 26300

1.2.18
Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, 

масові та інші заходи,виставки) одиниць Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК) 540 540

1.2.19 Плановий обсяг власних надходжень зоопарку тис.грн.
Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку 

Менського зоологічного парку загальнодержавного 
значення на 2021-2025 роки

1895 1895

1.2.20 у тому числі, доходи від плати за послуги тис.грн.
Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку 

Менського зоологічного парку загальнодержавного 
значення на 2021-2025 роки

1823 1823

1.2.21 Кількість реалізованих квитків шт. Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК) 30200 30200

1.3 Показники ефективності:

1.3.1
Середні витрати на здійснення комплексних 

перевірок ( в тому числі аудиту, надання 
методичної допомоги та інше )

тис. грн. Розрахунок 18,5 18,5

1.3.2
Середні витрати на опрацювання матеріалів 

погодження тис. грн. Розрахунок 1,3 1,3

1.3.3
Середні витрати на здійснення моніторингу та 
інвентаризації об'єктів культурної спадщини тис. грн. Розрахунок 3,7 3,7

1.3.4

Ревізіями і перевірками виявлено незаконних та 
незацільвим призначенням проведених витрат, 

нестач,розкрадань грошових коштів і матеріальних 
цінностей та інших порушень фінансової 

дисципліни

тис. грн. Звіт про аудит 0,0 0,0



1.3.5 Усунуто порушень за результатами перевірок тис. гри. Звіт про аудит 0,0 0,0

1.3.6
Середні витрати на надання методичної допомоги, 

в тому числі під час проведення перевірок у 
закладах культури області за їх місцезнаходженям

тис.грн. Розрахунок 0,278 0,278

1.3.7
Середні витрати на проведння виставок 

декоративно - прикладного та образотворчого 
мистецтва

тис.грн. Розрахунок 1,000 1,000

1.3.8
Середні витрати на проведення фолькльорних 

експедицій тис.грн. Розрахунок 1,000 1,000

1.3.9 Середньомісячна кількість відвідувачів осіб Розрахунок 3683 3683

1.3.10 Середня ціна одного квитка гри. Розрахунок 60,4 60,4

1.3.11
Середні витрати з обласного бюджету на 1 

відвідувача тис.грн. Розрахунок 0,19 0 ,19

1.3.12 Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід тис.грн. Розрахунок 15,63 15,63

1.4 Показники якості:

1.4.1

динаміка збільшення кількості проведених 
комплексних перевірок ( в тому числі аудиту, 

надання методичної допомоги та інше ), 
відповідно до фактичного показника за 

відповідний період минулого року

% Розрахунок 4 4

1.4.2

динаміка збільшення сум виявлених порушень під 
час проведення перевірок (аудиту), відповідно до 

фактичного показника за відповідний період 
минулого року

% Розрахунок 0,0 0,0

1.4.3
динаміка збільшення усунутих порушень за 

результатами аудиту, відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року

% Розрахунок 0,0 0,0

1.4.4
динаміка збільшення опрацюваних матеріалів 

погодження, відповідно до фактичного показника 
за відповідний період минулого року

% Розрахунок 0,3 0,3
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1.4.5

динаміка збільшення проведеного моніторингу та 
інвентаризації об'єктів культурної спадщини 

відповідно до фактичного показника за 
відповідний період минулого року

% Розрахунок 44,2 44,2

1.4.6

динаміка збільшення кількостіь закладів, яким 
надана методична допомога в тому числі під час 
проведення перевірок закладів культури області 

за їх місцезнаходженям відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року

% Розрахунок 1700 1700

1.4.7

динаміка збільшення кількості проведених 
виставок декоративно - прикладного та 

образотворчого мистецтва відповідно до 
фактичного показника за відповідний період 

минулого року

% Розрахунок 10 10

1.4.8
динаміка збільшення проведених фолькльорних 

експедицій відповідно до фактичного показника за 
відповідний період минулого року

% Розрахунок 25 25

1.4.9
динаміка збільшення надходження від плати за 
навчання у студіях відповідно до фактичного 

показника за відповідний період минулого року
% Розрахунок 114 114

1.4.10
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у 

плановому періоді відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року

%
Розрахунок ( пункт 1.2.16* 100 / (кількість відвідувачів у 

минулому році 38136) -100 )
15,9 15,9

1.4.11

динаміка збільшення чисельності відвідувачів з 
числа дітей у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника за відповідний період 

минулого року

%
Розрахунок ( пункт 1.2.17 * 100 / (кількість відвідувачів у 

минулому році 20338) -100 )
29,3 29,3
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1.4.12
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому 

періоді відповідно до фактичного показника за 
відповідний період минулого року

%
Розрахунок пункт 1.2.19 * 100/ (отримано доходів 
зоопарком по І групі надходжень у минулому році 

1497,808 тис. грн.)-100)
26,5 26,5

1.4.13
динаміка збільшення кількості проведених заходів 

у плановому періоді відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року

%
Розрахунок ( пункт 1.2.18* 100/ (Кількість проведених 

заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи,виставки) 
у минулому році 134) -100 )

303,0 303,0

..
Завдання № 2 "  Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування"

2.1. Показники продукту:

2.1.1.
Загальна кількість об'єктів рухомого 

складу зоопарку
одиниць Картки обліку основних засобів 7 7

2.1.2.
Кількість придбаної техніки рухомого 

складу
одиниць Картки обліку основних засобів 1 1

2.1.3
Кількість транспортних засобів , які 

потребують оновлення одиниць Картки обліку основних засобів 2 2

2.2. Показники ефективності:

2.2.1.
Співвідношення придбаної техніки до 

техніки, яка фізично зношена та 
потребувала оновлення

%
Розрахунок значення показника п.2.1.2 * 100 / значення 

показника п.2.1.3.) 50,00 50,00

2.3. Показники якості:

2.3.1

Відсоток оновленої техніки рухомого 
складу до загальної кількості транспортих 

засобів зоопарку
%

Розрахунок значення показника п.2.1.2 * 100 / значення 
показника п.2.1.1.) V «У

14,29 14,29
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Завдання № 3" Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"

зл Показники продукту:

злл. Середньомісячна чисельність працівників зоопарку осіб Розрахунок 48 48

ЗЛ.2 Кількість особин тварин одиниць
Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про 

діяльність зоопарку (Форма №14-НК)
1025 1025

ЗЛ.З Експозиційна площа зоопарку кв.м.
Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про 

діяльність зоопарку (Форма №14-НК)
16100 16100

3.2 Показники ефективності:

3.2.1 Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю одиниць
Розрахунок значення показника п.3.1,2,/значення 

показника п.3.1.1.)
21,4 21,4

3.2.2 Кількість експозиційної площі на 1 тварину кв.м.
Розрахунок значення показника п.3.1.3./значення 

показника п.3.1.2.)
15,7 15,7

3.2.3
Середні витрати з обласного бюджету на одну 

особину тварин
тис. гри. Розрахунок 8,2 8,2

3.3 Показники якості: -

3.3.1
Динаміка збільшення кількості особин тварин у 

плановому періоді відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року

%
Розрахунок ( пункт 3.1.2 * 100 / (к ід ь кі дльос^зйі ьІ'Вари^

у минулому році 1018) -100/)
і/ -о . / уріСьк % | \  \

____________________________о / /  -У-. , / / / % / С
0,7

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінавдів-о.блдержадміністрації 

Директор "

ЇІІу ҐЧ

Людмила ЗАМАЙ

МП ш г
_20 року

Валерій ДУДКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 ( у  редакції наказу М ін істерства  фінансів Укра їни  

в ід  07 серпня 2019 року№  336)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму,національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від______ грудня 2021 року №

П А С П О Р Т

бю д ж етн о ї п р огр ам и  м ісц евого  бю д ж ету  на  2021 р ік

1000000

Д еп а р та м ен т  к у л ь т у р и  і т ур и зм у ,н а ц іо н а льн о ст ей  та  

р е л іг ій  об лд ер ж ад м ін істр ац ії 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Д еп а р та м ен т  к у л ь т у р и  і т ур и зм у ,н а ц іо н а льн о ст ей  та  

_________________ р е л іг ій  облд ер ж а д м ін істр а ц ії_________________

(код за ЄДРПОУ)

02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1011101 1101

(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

П ід го то в к а  кадр ів  з а к ла д а м и  ф ахової 

п ер ед в и щ о ї осв іти  за  р а хун ок  к ош т ів  м ісц евого

_____________________________ 0941____________________________________________ бю дж ету_______________________________25100000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. О бся г  бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 

та  сп ец іальн ого  фонду

86 636 400,00

1 201 600,00

(найменування бюджетної програми)

гривень, у  том у  ч и сл і загального  фонду _________

_ гривень.

і /
85 434 800,00



П ідстави  д ля  виконання бю дж етної програми: 

К о н с т и т у ц ія  У к р а їн і*______________________________

Б ю д ж етн и й  кодек с  У к р а їн и  в ід  8.07.2010 р ок у  №  2 4 5 6 -У І

Закон України "П ро  Державний бюджет України на 2021 р ік " від 15.12.2020 року №  1082-ІХ, рішення обласної ради "П ро обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)”  від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ
З ак он  У к р а їн и  "П р о  о с в іт у "  в ід  23.05.1991 р о к у  № 1 0 6 0 -Х П ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Н а к а з  М ін іс т е р с т в а  ф інанс ів  У к р а їн и  "П р о  д е я к і п и та н н я  запровадж ення п р о гр а м н о -ц іль о в о го  м ето д у  с к ла д а н н я  та  ви к он ан н я  м ісц еви х  бю д ж ет ів "  в ід  26.08.2014 р о к у  №  836 (з і зм ін а м и )____________ _______

Розп ор яд ж ен н я  о блд ер ж а д м ін істр а ц ії в ід  31.03.2021 р ок у  №  313 "П р о  п ри зн ачен н я  о б ла сн и х  сти п ен д ій  в и д атн и м  д ія ч а м  к у л ь т у р и  і м и стец тв ” _____________________

Розп ор яд ж ен н я  облд ер ж а д м ін істр а ц ії в ід  31.03.2021 р ок у  №  312 мП р о  п ри зн ачен н я  о б ла сн и х  сти п ен д ій  т в о р ч о ї м о л о д і1*

Р іш ен н я  с е с ії о б л а с н о ї ради  в ід  22.10.2021 р о к у  №  1 -6 / У ІІІ

Р іш ен н я  с е с ії о б л а с н о ї ради  в ід  22.12.2021 р о к у  №  1 -8/У П І "П р о  вн есен н я  зм ін  до  р іш ен н я  о б л а с н о ї ради  в ід  28 л ю т о г о  2021 р о к у  №  4 8 -3 / У П І"П р о  об ла сн и й  бю дж ет  Ч е р н іг ів с ь к о ї о б ла с т і на  2021 р ік  (к о д  бю дж ету  25100000000)

№  з/п Ц іл ь  держ авної політики
1.4 Випускники закладів передвищ ої освіт и є  конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

З абезп ечен н я  п ід го тов к и  ф ахівц ів  у  за к ла д а х  ф ахово ї п ер ед в и щ о ї (

8. Завдання бю дж етн о ї програми

№  з/п Завдання
1. Забезпечення підгот овки фахівців у  закладах ф ахової передвищ ої освіт и

9. Н апрями використання бю дж етних кош тів

(гр н .)

№ з/п Напрями використання бю дж етних кош тів

Загальний фонд С пец іальний фонд У с ь о го

і 2 3 4 5

і З а б е з п е ч е н н я  п ід г о т о в к и  ф а х ів ц ів  у  з а к л а д а х  ф а х о в о ї  п е р е д в и щ о ї  о с в іт и ,  у  т о м у  ч и с л і : 85 434 800,0 1 201 600,0 86 636 400,0

1.1 забезпечення видатків на стипенд ії видатним д іячам  культури  і мистецтв 40 860,0 0,0 40 860,0

1.2
забезпечення видатків на стипенд ії творчої м олод і 47 670,0 0,0 47 670,0

1.3 забезпечення видатків на виплату стипенд ії студентам  коледж ів 4 497 891,5 0,0 4 497 891,5

1.4
забезпечення видатків на обласн у  щ ор ічну прем ію  ім. Л евка  Ревуцького 20 000,0 0,0 20 000,0

1.5 забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації >•. 92 344,0 72 085,0 164 429,0

1.6
забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 0,0 72 690,0 72 690,0

1.7 забезпечення погаш ення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року 321 914,31 0,00 321 914,31

У с ь о го : 85 434 800,0 1 201 600,0 86 636 400,0



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

Найменування м ісцевої/регіональної прорами Загальний фонд С пец іальний фонд У сь о го

і 2 3 4
О бласн а  ц ільова  довгострокова програма "М истецька  осв іта  Ч ерн ігівщ ини" на 2011-2025 роки, 

затверджена р іш енням  с е с ії о б ла сн о ї ради в ід  ЗО вересня 2011 року (з і  зм інам и зг ід н о  р іш ення сес ії 

о б ла сн о ї ради в ід  28.10.2020 року №  47-25/УІІ) 24 737 790,00 201 119,00 24 938 909,00

11. Результативн і показники б ю дж етно ї програми

№  з/п

Показник

Одиниця

вим іру Д ж ерело  інформації Загальний фонд С пец іальний фонд У сьо го

і 2 3 4 5 6 7

Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах 
Дахової пеоедвищої освіти

1.1 Показники затрат:

к ільк ість  закладів од. Мережа установ та організацій,які отримують кошти з місцевого 
бюджету у 2021 році 2 0 2

середньор ічне ч и с ло  посадових окладів  (ставок ) п едагогічного  п ерсоналу 

коледж ів, у  том у  числі:

од. Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік

460,35 1,47 461,82

жінки од. Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік 318,26 1,08 319,34

чоловіки од. Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік 142,09 0,39 142,48

середньор ічне чи сло  ставок (ш татних одиниць) к оледж ів, у  том у  числі: од. Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік 149,00 0,00 149,00

жінки од. особова справа 106,50 106,50

чоловіки од. особова справа 42,50 42,50

середньор ічне ч и с ло  ш татних одиниць адм інперсоналу  коледж ів, за 

умовами оплати  в іднесених д о  п едагогічного  п ерсоналу, у  том у числі:

од.

Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік 24,50 0,00 24,50

жінки од. особова справа 16,50 16,50

чоловіки од. особова справа 8,00 8,00

середньор ічне чи сло  ш татних одиниць спец іаліст ів  коледж ів, у  том у  числі: од. Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік 58,50 0,00 58,50

жінки од. особова справа 40,00 40,00

чоловіки од. особова справа 18,50 18,50

середньор ічне чи сло  ш татних одиниць робітник ів  коледж ів, у  том у  числі: од. Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік 66,00 , 0,00 66,00

жінки од. особова справа 50,00 * 50,00

чоловіки од. особова справа 16,00 16,00

в сьо го  с ер ед н ьо р іч н е  ч и с л о  став ок  к о лед ж ів , у  т о м у  ч и с л і: од. Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні 
списки навчальних закладів на 2021 рік 609,35 1,47 610,82

жінки од. Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні 
списки навчальних закладів на 2021 рік 424,76 1,08 425,84

чоловіки од. Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні 
списки навчальних закладів на 2021 рік 184,59 0,39 184,98



в и д а тк и  на о тр и м ан н я  о св іти  в к о лед ж ах , разом грн. 85 434 800,0 1 201 600,0 86 636 400,0
в и д атк и  на  о тр и м а н н я  осв іти  в к о лед ж ах  за  р а хун ок  з а га л ь н о го  фонду гри. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 

2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ 85 434 800,0 0,0 85 434 800,0
у  тому числі видатки на отримання освіт і у  мистецьких школах за рахунок 

загального фонду

грн. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 

2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ 24 737 790,0 0,0 24 737 790,0
у  тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального 

фонду - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв
грн. Розпорядження обласної державної адміністрації від 

31.03.2021 року № 313 40 860,0 0,0 40 860,0
у  тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального 

фонду - видатки на стипендії творчої молоді
грн. Розпорядження обласної державної адміністрації від 

31.03.2021 року № 312 47 670,0 0,0 47 670,0
у  тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального 

фонду - видатки на виплату стипендії студентам коледжів

грн. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 

2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ 4 497 891,5 0,0 4 497 891,5
у  тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального 

фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького
грн. Розпорядження облдержадміністрації від 14.11.2019 року № 658 "Про 

призначення обласної щорічної пермії Левка Ревуцького" 20 000,0 0,0 20 000,0
в и датк и  на о тр и м а н н я  осв іти  в к олед ж ах  за р а х ун о к  с п е ц іа л ь н о го  

ф онду

грн. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 

2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ 0,0 1 201 600,0 1 201 600,0
у  том у ч исл і плата за навчання в коледж ах грн. Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг

0,0 366 022,0 366 022,0
у  тому числі видатки на отримання освіти у  мистецьких школах за 

______________________________ рахунок спеиіального (Ьонду______________________________

грн. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 

18.12.2019 року №2-21/УІІ 0,0 201 119,0 201 119,0
у  тому числі плата за навчання у  мистецьких школах грн. Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг

0,0 201 119,0 201 119,0
у  том у числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації грн. Бюджетний кодекс України стаття 48

92 344,0 72 085,0 164 429,0
1.2 Показники продукту:

середньор ічна к ільк ість  студентів денної форми навчання осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 
знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та 

студенти за контрактною формою навчання 565 13 578
середньор ічна к ільк ість  студентів веч ірньої форми навчання осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 

знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та 
студенти за контактною (Ьоомою навчання 0 0

середньор ічна к ільк ість  студентів заочної форми навчання осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 
знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та 

студенти за контрактною формою навчання 16 18 34
к ільк ість  стипендіатів  за рахунок кош тів бю дж ету осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 

знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та 
студенти за контрактною формою навчання 334 0 334

середньор ічна к ільк ість  д ітей-сиріт, які знаходяться на п овном у держ авному 

забезпеченн і

осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 
знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та 

студенти за контрактною формою навчання 10 У 0 10
середньор ічна к ільк ість  д ітей-сиріт, які знаходяться п ід  оп ікою осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 

знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та 
студенти за контрактною формою навчання 8 0 8



5
к ільк ість  о с іб  здчисла дітей-сир іт та д ітей ,позбавлених  батьківського 

піклування,якиїл б уде  виплачуватися одноразова грош ова  допом ога  при 

працевлаш туванні

осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 

знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та 

студенти за контрактною формою навчання 2 0 2

к ільк ість  о с іб  з числа  дітей-сир іт та д ітей ,позбавлених  батьківського 

п іклування,яким  буде  виплачуватися щ ор ічна д оп ом ога  д ля  придбання 

навчально ї літератури

осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 

знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та 

студенти за контрактною формою навчання 9 0 9

к ільк ість  осіб ,прийнятих на І  курс на денну ф орм у навчання осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 

знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фовд) та 

студенти за контрактною формою навчання 158 0 158

к ільк ість  випускників осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 

знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фовд) та 

студенти за контрактною формою навчання 142 6 148

к ільк ість  випускників, які будуть працевлаш товані осіб. Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що 

знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фовд) та 

студенти за контрактною формою навчання 142 0 142

кількість учнів, які отримують освіту у  мистецьких школах осіб. Форма звітності внутрішня (контингент,пільговики,спеціалізації тощо)
1 037 0 1 037

кількість учнів, звільнених від плати за навчання у  мистецьких школах осіб. Форма звітності внутрішня (контингент,пільговики,спеціалізації 
тощо),накази директорів школ мистецтв на підставі відповідних 
довідок, згідно чинного законодавства, наданих батьками учнів 264 0 264

1.3 Показники ефективності:

витрати у  с ередньом у на одн ого  п риведеного студента грн. видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм 
навчання 139 599,3 1 963,4 141 562,7

середні витрати на одного учня,який отримує освіту в  мистецьких школах грн. (видатки заг.фонду+видатки спец.фовду)/кількість учнів

23 855,1 193,9 24 049,1

у  тому числі за рахунок т ат и за навчання у  мистецьких школах грн. плата за навчання/кількість учнів 0,0 193,9 193,9

1.4 Показники якост і:

в ідсоток  студентів,які отриммую ть в ідповідний докум ен т  про осв іту % План роботи коледжів на 2021 рік 100,0 100,0 100,0

в ідсоток  працевлаш тованих випускників кількість випускників,які будуть працевлаштовані/кількІ£гь^^-№ 
випускників г г г ^ ,  ю о ,о 0 А 100,0

відсот ок збільшення кулькості учнів,які отримують освіту у  мистецьких 

школах %

розрахунок

Ж А  .&  У ' ' " х Ж  Ж  Ж о  Ж ^  у 0,0

відсот ок обсягу т ат и за навчання у  мистецьких школах в  загальному 

обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах %

розрахунок //~ С У  Ж‘‘ V

/ и  < ? / Ж ч Ж ' 4 /2  X оо 0,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

П О Г О Д Ж Е Н О : >

Департаменр і̂йасів'облдержадміністрації 
■ ’Директор Департаменту фінасів облдержадміністрації

_2021року

їодмила ЗАМАЙ

ерій ДУДКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської обласної державної адміністрації______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23 грудня 2021 року № с/сАіА

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

3.

1000000 Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації 02231672
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

1010000 Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації 02231672
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

1014030

(найменування відповідального виконавця)

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(код за ЄДРПОУ)

25100000000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25385700,0 гривень,у тому числі загального фонду- 24935600,0 гривень

та спеціального фонду - 450100,00_____ гривень.



25. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ 

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 року №33/95-ВР

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і крефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 
року №745

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 
26.08.2014 року №836 ( зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 ( зі змінами)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік ( код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/УІІІ 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2021р.№312 "Про призначення стипендій творчій молоді"

Розпорядження Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 12.04.2021 р. №29

Рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №48-3/УПІ "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік ( код 
бюджету 25100000000)" від ЗО липня 2021 року №3-5/УІІІ

Рішення сесії обласної ради від 03 серпня 2021 року №31-5/УІІІ "Про реорганізацію Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Чернігівської обласної ради шляхом 
приєднання до комунального закладу "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка" Чернігівської обласної ради"
Рішення сесії обласної ради від ЗО листопада 2021 року № 17-7/\/Ш "Про затверджерння передавального акту Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Чернігівської 
обласної ради"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.11.2021р. №1065 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік"
Рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 р. №1-8/VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №48-3/УІІІ "Про обласний бюджет Чернігівської 
області на 2021 рік ( код бюджету 25100000000)"

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

№ з/п Ціль державної політики

1. Українці відчувають свою принадлежність до єдиного українського простору

2. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збиваються, 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 З

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.: 24 935 600,00 450 100,00 25 385 700,00

1.1 забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді 22 700,00 _ 22 700,00

1.1 забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації 15 858,00 15 858,00

1.2 забезпечення видатків на поповнення бібліотечних фондів 351 000,00 351 000,00

1.3 забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року 226 065,36 226 065,36
Усього 24 935 600,00 450 100,00 25 385 700,00

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

(гри)

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

0,00

Усього 0,00 0,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

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;

V ь?

1.1 Показники затрат:

кількість установ од. Мережа установ та організацій, які 
отримують кошти з місцевого 

бюджету у 2021 році 3 3
всього середньорічне число штатних одиниць в 
бібліотеках, у тому числі:

од. Мережа установ та організацій, які 
отримують кошти з місцевого 

бюджету у 2021 році 185,0 185,0
жінки од. Особові рахунки 163,5 163,5

чоловіки од. Особові рахунки 21,5 21,5



середньорічне число штатних одиниць керівних 
працівників бібліотек, у тому числі:

од.
Штатний розпис установи на 2021 

рік 11,0 11,0
жінки од. Особові рахунки 11,0 11,0

чоловіки од. Особові рахунки 0,0 0,0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в 
бібліотеках, у тому числі

од. Штатний розпис установи на 2020 
рік 138,5 138,5

жінки Особові рахунки 130,0 130,0
чоловіки Особові рахунки 8,5 8,5

у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням од. Штатний розпис установи на 2021 
рік 85,0 85,0

ЖІНКИ од. Особові рахунки 80,0 80,0
чоловіки од. Особові рахунки 5,0 5,0

середньорічне число штатних одиниць робітників в 
бібліотеках, у тому числі:

од. Штатний розпис установи на 2021 
рік 30,5 30,5

ЖІНКИ од. Особові рахунки 19,5 19,5
чоловіки од. Особові рахунки 11,0 11,0

середньорічне число штатних одиниць 
обслуговуючого та технічного персоналу в 
бібліотеках, у тому числі:

од.

Штатний розпис установи на 2021 
! рік 5 5

ЖІНКИ од. Особові рахунки 3 0 3
чоловіки од. Особові рахунки 2 0 2

видатки обласного бюджету на утримання обласних 
бібліотек , в тому числі:

т и с .гр н . Помісячний розпис асигнувань 
загального та спеціального фонду 
обласного бюджету на 2021 рік 24935,60 450,10 25385,70

видатки обласного бюджету на обслуговування 
читачів

т и с .гр н . Помісячний розпис асигнувань 
загального фонду бюджету на 2021 

рік 24670,98 0,00 24670,98
видатки обласного бюджету на виконання завдань з 
інформатизації

т и с .гр н . стаття 48 Бюджетного кодексу 
України, розшифровки до 

кошторису доходів і видатків на 
2021 рік

У

15,86 0,00 15,86
видатки обласного бюджету на погашення 
кредиторської заборгованості

т и с .гр н . Помісячний розпис асигнувань 
загального фонду бюджету на 2021 

рік 226,07 0,00 226,07
видатки обласного бюджету на виплату 
щомісячної стипендії творчій молоді

т и с .гр н .
Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 
31.03.2021р.№312 "Про призначення 

стипендій творчій молоді" 22,70 22,70
1.2 Показники продукту:

число читачів т и с .о с . План роботи на 2021 рік 62,523 0 62,52
бібліотечний фонд т и с .п р и м ір . План роботи на 2021 рік 59 1080,99 1139,58
бібліотечний фонд т и с .гр н . План роботи на 2021 рік 1020 7274,05 8293,99



5поповнення бібліотечного фонду тис.примір. План роботи на 2021 рік 0 93,85 93,85
в тому числі книги тис.примір. План роботи па 2021 рік 0 90,59 90,59
поповнення бібліотечного фонду тис.грн. Зведення показників спеціального 

фонду кошторису на 2021 р. 0 851,970 852
в тому числі книги тис.грн. Зведення показників спеціального 

фонду кошторису на 2021 р. 0 641 641
списання бібліотечного фонду тис.примір. План роботи на 2021 рік 0 11,23 11,43
списання бібліотечного фонду тис.грн. План роботи на 2021 рік 23 33,68 56,68
кількість книговидач од. План роботи на 2021 рік 1099933 0 1099933
кількість проведених культурно - масових заходів од. План роботи на 2021 рік 631 0 631
кількість відвідувань ^ЕВ- сайту бібліотеки тис.відвід. План роботи на 2021 рік 422,50 0 422,50
кількість книжкових виставок од. План роботи на 2021 рік 417 0 417
формування та редагування бібліографічного запису 
для ДВА

од.
План роботи на 2021 рік 148878 0 148878

кількість переглядів відеоблогів тис.відвід.
План роботи на 2021 рік 500,0 0 500

1.3 Показники ефективності:

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

од.
Розрахунок ( кількість книговидач / 

працівників зайнятих обслуговуванням) 12940,39 12940,39
середні затрати на обслуговування одного читача 
загального фонду бюджету

гри.

Розрахунок (видатки обласного бюджету 
на обслуговування читачів / число читачів) 394,59 394,59

середні витрати на придбання одного примірника 
книжок

грн.
Розрахунок (поповнення бібліотечного 

фонду книги тис. грн ./поповнення 
бібліотечного фонду книги од. ) 7,08 7,08

1.4 Показники якості:

динаміка поповнення бібліотечного фонду в 
плановому періоді відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року % Розрахунок 823,63 823,63

динаміка збільшення кількості книговидач у 
плановому періоді відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року % Розрахунок 276,26 276,26

динаміка збільшення кількості культурно - масових 
заходів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника за відповідний період 
минулого року % Розрахунок 22,76 22,76

динаміка збільшення кількості книжкових виставок у 
плановому періоді відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року % Розрахунок 39,00 39,00



6

динаміка збільшення кількості відвідувачів ''УЕВ- 
сайту у плановому періоді відповідно до фактичного 
показника за відповідний період минулого року Розрахунок

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ЗАМАЙ

фінансів облдержадміністрації 
_____ року

Валерій ДУДКО


