
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Млшстерства фш анав Укра'ши 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакцп наказу Млшстерства фш анав Украши 
В1д 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетноУ програми мюцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

1 1000000 Вщдш культури М арювсько! районно '1 державно) адмлшстрацй Лугансько! облает!
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1000000 Вщдш культури Марклвсько! районно! державно! адмлнтстрацО' Луганськол облает!
(КПКВКМБ) (наймену вання влдшшдального виконавця)

3. 1014030 _____ 0824 Забезпечення дтяльност! б1блютек___
(КПКВКМБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетно! програми)

4. Видатки та надання кредит1в за бюджетною програмою за звггний перюд

(грн)
Затверджено паспортом бюджетно) програми К асов 1 видатки (надаш кредита) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний фонд разом загальний фонд спещальний фонд разом
загальний

фонд
спещальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
967572 245163 1212735 966431 245146 1211577 -1141 -17 -1158
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5. Напрями використання бюджетних коптив:
(грн)

№
з/п

Напрями 
використання 

бюджетних кошт! в

Затверджено у паспорт! бюджетно! 
програми

Касов! видатки (надаш кредити) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд

усього загальний
фонд

спещальний
фонд

усього загальний
фонд

спещальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Забезпечення 
д1яльност1 б1блютек

967572 245163 1212735 966431 245146 1211577 -1141 ' -17 -1158

Усього 967572 245163 1212735 966431 245146 1211577 -1141 -17 -1158
Пояснения щодо причин вщхилення М1ж касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорт! бюджетно! програми. 
Невикористанш кошти по КЕКВ 2120 в су мл 928 грн. -  нарахування на оплату пращ менни по причинл того, що пращвник з основного мюця роботи у 
вщпустщ по ваптностл 1 пологам, а працюе сумюник, КЕКВ 2270 в сум1 205 грн. в результат! економного використання снсргоноснв. по КЕКВ 2210 в сумл 7 
грн. -  товари закуплен! по меншш щ и._____________________________

6. Видатки на решизацпо репональних цшьових програм, яю  виконуються в межах бюджетно! програми, за з в т ш й  
перюд
_________________________________   ,___________________________________   ( грн)

Назва
репонально! шльово! програми

Затверджено паспортом 
бюджетно! програми 

на зв1тний перюд

Касов1 видатки 
(надаш кредити) 
за звггний перюд

В1дхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд разом загальний

фонд
спещальний

фонд разом загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього
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7. Результативш показники бю джетно '1 программ та анал!3 IX виконання:

№
з/
п

Показники Одиниця
ВИМ1ру

Джерело
шформацй

Затверджено у паспорД  
бюджетно! программ

Фактичш результативш  
показники, досягнул за 

рахунок касових видатюв 
(наданих кредилв)

Вщхилення

/

загальни 
й фонд

спещальни 
й фонд

усього загальн 
ий фонд

спещальни 
й фонд

усьог
о

загальни 
й фонд

спещальни 
й фонд

усьог
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

Кшькють
установ
(б1блютек)

од. Зведення 
план1в по 

мереж1, 
штатах 1 

контингента 
х установ, 

що
фшансуютьс 
я з М1сцевих 

бю джет1в

1 1 1 1

Середня
кшькють
ставок-всього

од. Штатний 
розпис на 
2018 р1к

11,5 11,5 11,5 11,5

Пояснения щодо причин розб!жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розб1жностей немае.
2 продукту

Кшькють
користувач1в
(читач1в)

ти с.оаб Форма 6-НК 5,8 5,8 6,1 6,1 0,3 0,3

Б1блютечний
фонд

тис. при 
м.

Форма 6-НК 78,96 - 78,96 60,65 - 60,65 -18,31 - -18,31

К1ЛЬК1СТЬ
книговидач

тис.од. Форма 6-НК 98,45 - 98,45 91,44 - 91,44 -7,01 - -7,01

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кшькють користувач1в ( читач1в) 
збшьшилася за рахунок користування Тнтернетом, що призвело до зменшення кшькосл книговидач. Б1блютечний фонд зменшився у зв ’язку 13
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вилученням книг на виконання Закону Украши «Про засудження комунютичного та нацюнал-сощалютичного (нацистського) тоталггарних 
режим1в в Украпй та заборони пропаганди 1хньо1 символйси».
3 ефективност!

Кшьюсть 
книговидач на 
одного 
пращвника 
(ставку)

од. розрахунок ( 
вщношення

К1ЛЬКОСТ1

книговидач
ДО К1ЛЬКОСТ1

пращвниюв
(ставок)

8561 8561 7951 7951 -610

У

-610

Середн1 
затрати на 
обслуговуванн 
я одного 
читана

грн. розрахунок 
(в1дношення 
видатк1в заг. 
1 спец.
ф0НД1В ДО 

К1ЛЬКОСТ1

користувач1 
в(читач1в)

166,82 42,27 209,09 158,43 40,19 198,62 -8,39 -2,08 -10,47

Пояснения щ одо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення кшькосп книговидач на 
одного пращвника (ставку) у зв ’язку 13 збшыпенням користувач1в 1нтернетом, а середш х затрат на обслуговування одного читана за рахунок 
збшьшення кшькосп користувач1в(читач1в).
4 ЯКОСТ1

Динам1ка
збшьшення
К1ЛЬКОСТ1

книговидач у
плановому
перю д1
В1ДПОВ1ДНО ДО

фактичного
показника
попереднього
пер1оду

% розрахунок 
(вщношення 
книговидач 

у плановому 
перюд1 до 

фактичного 
показника 

попередньог 
о перюду)

100 100 92,88 92,88 -7,12 -7,12

Пояснения щодо причин розб1жностей М1ж  затвердженими та досягнутими результативними показниками. 
книговидач зменшився оскшьки вщвщувач! ( читан!) користуються 1нтернетом бшьше, шж книгами.

>актичний показник кшькосп
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Анал13 стану виконання результативних показникзв

У межах бюджетно! программ утримуеться одна установа Мармвська централ130вана б1блютечна система \з затвердженою штатною 
чисельшстю 11,5 ставок. За шдсумками року середньор1чна штатна чисельнють пращвниюв склала 11,5 ставок. Касов1 видатки загального 
фонду на утримання Марювсько! централ1зовано! б1бл1отечно! системи склали 966431 грн., що на 1141 грн. менше вщ показника, 
передбаченого паспортом бюджетно! программ, який становить 967572 грн. Економ1я копгпв виникла внаслщок л1карняного по ваптносп та 
пологам пращвника ЦБС, на мюце якого тимчасово прийнятий пращвник за сумюництвом, а також економп споживання енергоноспв. Видатки 
спещального фонду закладу склали 245146 грн. за рахунок благодшних надходжень комп’ютерно! та оргтехн1ки, книг у натуральнш форм1, а 
також поповнення б1блютечного фонду за рахунок районного бюджету. /

Кредиторська та деб 1торська заборгованють за шдсумками 2018 року ( станом на 01.01.2019р.) вщсутня.

Збшьшення к1лькост1 користувач1в (читач1в) зумовлено вщвщуванням ЦБС для користування 1нтернетом, але в свою чергу посприяло 
зменшенню кшькосп книговидач. Протягом року б1блютечний фонд поповнився на 1,83 тис. прим1рник1в за рахунок придбання книг за кошти 
районно! бю джету та книги , яю передан! у натуральнш форм1 , але зменшився на 20,14 тис. прим!рник1в за рахунок вилучення книг на 
виконання Закону Укра!ни «Про засудження комушстичного та нащонал-соц!ал!стичного (нацистського) тотал1тарних режим1в в Украш! та 
заборони пропаганди !хньо! символ1ки». Зменшення показниюв «Кшькють книговидач на одного пращвника (ставку)» та «Середш затрати на 
обслуговування одного читача» за рахунок збшьшення кшькост! користувач1в(читач!в) Тнтернетом._______________________________________________

О.В.Базжало

СЛ.М еженська


