
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ нсультури Ніжинської районної державної
адміністрації____________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)
від 05 листопада 2019 року №  13г

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1000000__
КТГТКВК МБ)

Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

1010000_ 
КТПКВК МБ)

Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця)

_1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  1405255,00 гривень, у тому числі загального фонду -  140400,00 гривень та 
:ціального фонду -  855,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із змінами та доповненнями); Бюджетний 
(екс України № 2456-У від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями; Закон України від 23.11.2018 №2629-УІІІ «Про Державний Бюджет 
заїни на 2019 рік; Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України 
Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41; «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
ультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 
ю деякі питання запровадження програмно - цільового методу виконання місцевих бюджетів»; Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну



аву» від 27.01.1995р №32/95-ВР (зі змінами); Рішення ХУсесії VII скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018 року «Про районний 
цкет на 2019 рік.

,ілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п Ціль державної політики
Створення умов для розвитку соціальної структури,забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних 
проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

іе та  бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних 
-юстей. що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

авдання 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.

анрями використання бюджетних кош тів: (грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

Забезпечення умов для повного 
задоволення духовних потреб громадян, 
сприяння професійному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування та 

зберігання бібліотечних фондів, їх облік, 
контроль за виконанням

1404400,00 855,00 1405255,00

Усього 1404400,00 855,00 0,00 1405255,00



.3

елік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

айменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

0,00 0,00 0,00

{ультативні показники бюджетної програми:

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7

затрат

Кількість (установ) 
бібліотек

од. Звіт 24 24

Середнє число окладів 
(ставок)

ОД. Штатний розпис 18,75 18,75

Середнє число окладів 
(ставок керівних 
працівників од. Штатний розпис 1 1

Середнє число окладів 
(спеціалістів)

ОД. Штатний розпис 15,75 15,75

Середнє число окладів 
(ставок) робітників

од Штатний розпис 0 0



4

Середнє число окладів 
(ставок)
обслуговуючого та 
технічного персоналу од Штатний розпис 2,0 2,0

2 продукту

Число читачів осіб план 6359 6359

Бібліотечний фонд тис. примірників план 218,5 218,5

Бібліотечний фонд гривень план 545200,00 545200,00

Поповнення 
бібліотечного фонду

тис. примірників план 1,2 1,2

Поповнення 
бібліотечного фонду

гривень план 78,5 78,5

Списання
бібліотечного фонду

тис. примірників план 11,4 11,4

Списання
бібліотечного фонду

гривень план 13500,00 13500,00

Кількість книговидач од план 122052 122052

3 ефективності

Кількість книговидач 
на одного працівника 
(ставку)

од розрахунок 7287 7287

Середні затрати на 
обслуговування 
одного читача

гривень розрахунок 144,0 144.0

Середні витрати на 
придбання одного 
примірника книжок

гривень розрахунок 66,0 66,0
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4 якості

Динаміка поповнення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% розрахунок 100 100

Динаміка збільшення 
кількості книговидач в 
плановому періоді по 
відношенню до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% розрахунок 100 100

ерівник установи головного розпорядника 
юджетних коштів

ОГОДЖЕНО:

»інансове управління Ніжинської РДА

А Залозна

ерівник органу С.Алемша


