
ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Н аказ М іністерства ф інансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства ф інансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу культури МарківськоїРайонної державної______________________________

(найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бюдж ету)

адміністрації Луганської області______________________________________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області 02227179
(код П рограмної класифікації видатків та  кредитування м ісцевого бю дж ету) (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 ів  м іс ц е в о г о  б ю д ж е т у ) (код  за Є Д РП О У )

2. 1010000 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області 02227179

X

(код П рограмної класифікації видатків та  кредитування м ісцевого бю дж ету) (найменування відповідального виконавця) (к о д  за Є Д РП О У )

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 12307200000
(код  П рограм ної класифікації видатків та  кредитування м ісцевого бюдж ету) (код Т и пово ї програм ної класифікації (код  Ф ункціональної класифікації видатків (найм енування бю дж етної програми згідно з Т и повою  програм ною

видатків та  кредитування м ісцевого та  кредитування бю дж ету) класифікацією  видатків та  кредитування м ісцевого бю дж ету) 
бю дж ету)

(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1098069 гривень, у тому числі загального фонду -  1098069 гривень та спеціального фонду -  0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 
р. №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих» бюджетів у галузі«Культура», рішення сесії Марківської 
районної ради від 19.12.2019р. № 45/26 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

N з/п Ціль державної політики

1. Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих 
цілей розвитку бібліотечної справи.

7. Мета бюджетної програми



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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку 
громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.______________________________________________________

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1. Забезпечення належного утримання працівників 
установи (оплата праці з нарахуваннями)

1037468 1037468

2. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги 38750 38750

3.
Створення належних умов для функціонування 
установи та діяльності працівників ( всі незахищені 
статті видатків)

21851 21851

Усього 1098069 1098069

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

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат



Кількість установ( бібліотек) од.
Зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах 
установ, що фінансуються з 

місцевих бюджетів

1 1

Середня кількість ставок-всьго од.
Штатний розпис на 2020 рік

11,5 11,5

2 продукту
Кількість користувачів (читачів) тис.осіб Форма 6- НК 6,0 6,0
Бібліотечний фонд тис. прим. Форма 6- НК 45,90 45,90
Кількість книговидач тис.од. Форма 6- НК 92,68 92,68

3 ефективності

Кількість книговидач на одного працівника (ставку) од.

розрахунок (відношення 
кількості книговидач до 

кількості працівників 
(ставок))

8059 8059

Середні затрати на обслуговування одного читача грн.

розрахунок (відношення 
видатків загального і 

спеціального фондів до 
кількості користувачів 

(читачів)

183,01 183,01

4 якості

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

%

розрахунок (відношення 
запланованого обсягу 

книговидач у 2020 році до 100

к

100

і  «X-

Начальник відділу культури М арківської районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів М арківської районної державної адміністрації 

Заступник начальника, начальник відділу, в.о. начальника управління фінансів

Дата погодження 

М. П

{ $ \  (п ідпис) ^  ! і

ид>\\ І $ояр ) / г./
Г/У;,.- / *  .■?

Олександр Ботдашка
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

Ніна Шелегеда
(ініціали/ініціал, прізвищ е)


