
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження від 29.01.2019р № 11 

Власівська селищна рада 
( н а й м е н у в а н н я г о л о в н о г о р о з п о р я д н и к а к о ш т і в м і с ц е в о г о б ю д ж е т у ) 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

0100000 Власівська селищна рада 

(КТПКВК МБ) 

2. 0110000 

(КТПКВК МБ) 

3. 0114030 

(КТПКВК МБ) 

(найменування головного розпорядника) 

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 

0824 

(найменування відповідального виконавця) 

Забезпечення діяльності бібліотек 

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду - 101 900,00 гривень та 

(КФКВК) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 116 900,00 

спеціального фонду - 15 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України" Про культуру", Постанова КМУ від 30.08.2002 р №1298 
"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетнох сфери", 
Наказ МФУ від 26.08.2014 р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Мінфіну від 20.09.2017р №793 
"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Власівської селищної ради від 18.12.2018р №562 "Про селищний 
бюджет на 2019 рік" 

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 
надаються в тимчасове користування бібліотевами. Строк виконання та реалізації програми - постійно. 



7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

і 

1 
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному росту та 
освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль та виконання. 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 
( грн) 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд 
у тому числі бюджет 

розвитку 
5 

Усього 

б 
і 

1 

2 

Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування 
закладу 

101 900,00 0,00 0,00 101 900,00 

2 
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 
(поповнення бібліотечного фонду) 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 

У С Ь О Г О 101 900,00 15 000,00 15 000,00 116 900,00 

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 

Усього 0,00 0,00 0,00 

10. Результативні показники бюджетної програми: 

№ з/п Показник 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд 

6 

Усього 

7 
і 

1. 

2 

Показник затрат 

Кількість установ од. 

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах, що 
фінансуються з місцевих 
бюджетів 

1 1 



Середня кількість ставок - всього од. 

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах, що 
фінансуються з місцевих 
бюджетів 

4,75 4,75 

Середня кількість ставок бібліотекарів од. 

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах, що 
фінансуються з місцевих 
бюджетів 

2 2 

Видатки загального фонду на забезпечення діяльності 
закладу 

грн кошторис 17 300,00 17 300,00 

Видатки спеціального фонду на поповнення 
бібліотечного фонду 

грн кошторис 15 000,00 15 000,00 

2. Показник продукту 

Число читачів осіб 

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах, що 
фінансуються з місцевих 
бюджетів 

1 530 1 530 

Бібліотечний фонд 
тис. 

примірників 

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах, що 
фінансуються з місцевих 
бюджетів 

22 051 22 051 

Кількість книговидач шт 

Звіт по мережі, штатах і 
контингентах, що 
фінансуються з місцевих 
бюджетів 

20 419 20 419 

3. Показник ефективності 

Кількість книговидач на одного бібліотекаря од. 
кількість книговидач/ 

середня кількість ставок 
бібліотекарів 

102 010 102 010 

Середні витрати на обслуговування одного читача грн 
кошторис видатків/ число 

читачів 
А ! г 

66,60 9,80 76,40 

Селищний голова А.Г. Бабаченко 
(ініціали і прізвище) 


