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Фшансове управлшня 
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Н А К А З« 03 » 0$ tufj  р. № /-/ rb/t' / /S/O/'/Oм. Л исичанськ
Про внесения змш до сшльного 
наказу вщ 22.01.2018р.
№ Ol-cn/02/01-Ю (3i змшами)

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу УкраТни, Правилами складання паспорт1в бюджетних програм м!сцевих бюджет1в та з в т в  про Yx виконання, затвердженими наказом Д/Пшстерства ф!нанс!в Украши вщ 26 серпня 2014 року № 836 (з1 зм!нами), зареестрованим у МЫстерств! юстицн УкраТни 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, вщповщно до ршення MicbKoi ради вщ 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про м1ський бюджет на 2018 рп<",НАКАЗУЮ :1. Внести змши до сшльного наказу вщ 22.01.2018р. № 01 -сп/02/01-10 (з1 змшами) виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 pix по вщдщу культури ЛисичанськоТ 
MicbKoi’ ради за КПКВМБ 1014030 «Забезпечення д1яльност1 б1бл1отек».2. Координацш робота та контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника фшансового управлшня ЛисичанськоТ мюькоТ ради по бюджету та контрольно-рев1зшнш робот1 Малик С .А . та начальника в1ддшу культури ЛисичанськоТ м1ськоТ ради Ткаченко Л.В.

Начальник 
вщдщу культури

М .П. Л.В.Ткаченко О.В.Сапегина



ЗАТВЕРДЖ ЕНОНаказ Мшютерства фшанЫв Украши 26 серпня 2014 року N 836ЗАТВЕРДЖ ЕНОНаказ / розпорядчий документВщдшу культури Лисичансько) мюько) ради(найменування головного розпорядника копгпв мюцевого бюджету)наказ № 0<Р. _________________Фшансового управлшня Лисичансько) мюько) ради (найменування мюцевого фшансового органу)№  сP J / & - / 0  _

П АСП О РТ
бюджетно)' программ м1ецевого бюджету на 2018 pin

1. 1000000 ( КПКВ МБ) Видит культури Лисичансько)' мюько) ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВ МБ) Видит культури Лисичансько)' мюько) ради(найменування вщповщального виконавця)3. 1014030 0824(КПКВ МБ) (КФКВКХ1) Забсзпсчення д1ялыюсп б1блютек(найменування бюджетно) програми)
4. Обсяг бюджетник при шачень / бюджетних асигнувань 6724,001тис. гривеньу тому числизагального фонду____6245,240__ тис. гривень таспещального фонду 478.761____тис. гривень
5. Пщстава для виконання бюджетно) програми:Конституц1я Украши. Бюджетний кодекс УкраТни, Закон Украши «Про державний бюджет УкраУни на 2018piK », Закон УкраУни вщ 14.12.2010 р.№ 2778-У1«Про культуру». Наказ Мшютерства культури i туризму №745 вщ 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати пращвниюв культури на основ! СдиноУ тарифно) с1тки», Закон УкраУни «Про б1бл1отеки i б1бл1отечну справу» вщ 27.01.1995р. № 32/95-ВР 3i зм1нами та доповненнями, постанова КМ У в1д 22.01.2005р. №84 «Про затвердження порядку виплати доплати за вислут у роюв прац1вникам державних i комунальних бЮлютек», постанова КМ У вщ 30.09.2009р. №1073 «Про шДвищення зароб1тно1 плати пращвникам б1бл1отек»,



Наказ Мшютерства фшанслв Украйни вщ 26.08.2014р. № 836 «Про деям питания запровадження програмно-цтьового методу складання та виконання мюцевих бюджеПв, р1шення Лисичансько!' мюько1 ради « Про мюький бюджет на 2018 рпо> вщ 28.12.2017р. № 41/579 .
6. Мета бюджетноУ програмиЗабезпечення прав громадян на б1блютечне обслуговування, загальну доступн1сть до шформащУ та культурних цшностей, що збираються, збернаються, надаються в тимчасове користування б1бл1отеками.
7. Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначеноУ паспортом бюджетноУ программ№ з/п кпквк КФКВК Назва пщпрограми

- - - -

8. Обсяги фшансування бюджетноУ программ в розрЫ завдань№ з/п КПКВК КФКВК Пщпрограма/завдання бюджетноУ програми Загальнийфонд Спещальнийфонд Разом1 2 3 4 5 6 71. 1014030 0824 Завдання 1 Забезпечення доступноеп для громадян документов та шформацй', створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професшному та осв1тньому розвитку громадян, комплектування та збер1гання б1блютечних фонд1в, Ух обл!к. контроль за виконанням

6245,240 39,418 6284,658

2. 1014030 0824 Завдання 2 Каштальний ремонт КЗ «Лисичанська централ1зована б1бл1отечна система» за адресою пр. Перемоги, 94,м. Лисичанськ
253,000 253,000

3. 1014030 0824 Завдання 3 Виготовлення проектноУ документаип на кап1тальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанська централ1зована б1бл1отечна система» за адресою: вул. Ломоносова.40. м. Прившля
30,000 30,000

4. 1014030 0824 Завдання Поповнення б1бл1отечних фонд1в для б1бл1отек цен7ралiзованоУ б1бл1отечноУ системи 156,343 156,343

Усього: 6245,240 478,761 6724,001
9.Перел1к державних/регюнальних програм, мш виконуюгьея у еклад1 бюджетноУ программНазва репональноУ шльово'У програми та КПКВК Загальний Спец1альний Разомпщпрограми фонд фонд1 о •Л 4 _________^



Державна/репональна цшьова програма - - - -
Усього: - - - -
10. Результативш показники бюджетно!' программ

№  з/п КПКВК Назва показншав ОдинцяBHMipy Джерело шформащТ Значенияпоказншав1 2 3 4 5 61. 1014030 Завдання1 Забезпечення доступное^ для громадян документе та шформацп, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професшному та оевггньому розвитку громадян, комплектування та збершання б1блютечних фощпв, Ух облж, контроль за виконаннямзатраткшьюсть установ од. Зведення плашв по мереж1,штатах i контингентах, що фшансуються з мюцевих бюджет!в 2
середня мльюсть ставок -всього од. штатш розписи 68середня юлькдеть ставок кер1вних пращвниюв од. штатш розписи 14 'середня юльктсть ставок cneuianicriB од. штатш розписи 37,5середня юльктсть ставок робггниюв од. штатш розписи 16,5продуктукшьюсть користувач1в (читач1в) тис.оЫб статистична зв1тшсть 29,5б1блютечний фонд тис.прим. статистична зв1тшсть 356.1кгльюсть книговидач тис. прим. статистична зв1тшсть 546,9поповнення б!блгатечного фонду тис. прим. Довщка (за рахунок платних послуг) 0 .0 2 8поповнення Гйблюгечного фонду тис. грн. Довщка (за рахунок платних послуг) 4 .0 1 8списания oidiioTCHного фонду тис. прим статистична звггшеть 17.9списания б1б.потечного фонду тис. грн. статистична зв^шеть 4 0ефективнос riкгпькклъ книговидач на одного пращвника (ставку) од. розрахунок 8 0 4 3Середш за Iрати на обслуговування одного читана грн. розрахунок 21 3якост iДинамша поповнення б1блттечного фонду в плановому nepitmi вщповщно до фактичного показника поперелнього року °0 розрахунок
динам i ка кмльшення книговидач у плановому nepio.ri у порiвнямнi з попередшм перюдом % розрахунок2 1014030 Завданни 2 Каш i альний ремонт КЗ «Лисичанська цен i рад нова на б1блютечна система» за адресов) пр. Перемоги,94, м.



ЛисичанськЗатратОбсяг витратна забезпечення капитального ремонту буд1вл1 Тис.грн.С Ранения мюькоУ ради вщ 04.04.18 №44/647 253,0продуктуКшьюсть об’ект1в, яш плануеться вщремонтувати Од. Дефектний акт 1ефективност1Середня вартють ремонту одного об’екту Тис.грн. розрахунок 253,0якост1Питома вага юлькосп об’ект1в, на яких плануеться проведения кап бального ремонту % розрахунок 100
3 1014030 Завдання 3 Вигоювлення проектно'У документашУ на капитал ьний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанська централизована б1блютечна система» за адресою вул. Ломоносова,40 , м. ПрившляЗатратОбсяг витрат на виготовлення проектно- кошторисноУ документащУ Тис.грн. Р1шення мюькоУ ради вщ 04.04.18 №44/647 30,0продуктуКшьюсть об’екпв, на яю плануеться виготовлення проектно-кошторисноУ документащУ Од. Заходи програми 1 ..ефективноспСередня варлсть виготовлення проектно-кошторисноТ документащУ на один об’ект Т ис.грн. розрахунок 30.0якост1Питома вага юлькосп об’еютв, на яких плануеться проведения виготовлення проектно-кошторисноУ документа ni l до об'ект1в, що потребують ремонтукап i таль ною ремонту

% розрахунок 100
1014030 Завдання Поповнення б1блютечних фонд1в для б1блютек нентралвованоУб1блштечно'У системиЗатратВидатки на поповнення б1блютечних фонд1в Тис.грн. Довщка, заходи програми 156.343продукт)Б1блютечний фонд Гис.прим. Фшансовий зв1т 374Б1блютечнпй фонд Тис.грн. Журнал-голов на 1576.25Поповнення 51блютечного фонду Тис. прим. Акт прийняття в дар 1.473Поповнення oi6.iiorenного фонду Тис. прим. Заходи програми 0.220Поповнення oio.iioiечного фонду Т ис.грн. Акт прийняття в дар 126.34311оповнення 6i6;iiore4Horo фонду Тис.грн. Заходи програми 30.000ефективносп



середш витрати на один прим1рник Грн.. розрахунок 92якост1Динам iKa поповнення б!блютечного фонду в плановому nepiofli до фактичного показника попереднього перюду % розрахунок
11. Джерела фшансування швестицшних проекта у p03pi3i пщпрограм 2

Код Найменуванняджерелнадходжень КПКВК
KacoBi видатки станом на 01 ачня звНного пер1оду План видатгав звНного пер1оду Прогноз видатюв до кшця реал1заш1 швестицшногопроекту 1 Пояснения,гцохарактери-загальнийфонд спещаль- ний фонд разом загальнийфонд спещаль- ний фонд разом загальнийфонд спещаль- ний фонд ...разом зуютьджерелафшансу-вання1 2 ->J 4 5.................... .... | 6 7 8 9 10 11 12 13

| Пщпрограма 1 - - - - - - - - - -1нвестицшний проект 1 - '.. _____| - - - - - - - -
Надходження i3 
бюджету

- - - - - - - - - -
lnuii джерела 
фшансування (за 
видами)

“ X - - X - X - - -
Усього - - - - - - _ - - -

(1) Код функционально! класифжшш шил Kin :а кредитування бюджету вказусться лише у нипалку. коли бюджетна програма не гошляегьея на ni.n грен рами(2) Пункт 11 заповнюеться тшьки для за i верджених у мкцевому бюджет! видатюв / надання кредит на реал1зашю швестицШних проект (програм).(3) Прогноз видатюв до юнця реалнацп швестицшного проекту зазначаються з розбивкою за роками.
Начальник вщдшу культури Погоджено:Начальник фшансового управлшня Л.В.Ткаченко О.В.Сапегина


