
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

14.07.2020 № 74
м. Лисичанськ

Про внесення змін до 
наказу від 12.02.2020 №15

Керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, відповідно до рішення міської ради від 23 січня 2020 року № 
83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу від 12.02.2020 № 15 виклавши в новій редакції 
паспорт бюджетної програми на 2020 рік по відділу культури Лисичанської 
міської ради за КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек".

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу 
покласти на централізовану бухгалтерію відділу культури.

Головний спеціаліст Марія ОСТАХОВА
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2 .

3 .
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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
_____________шдділу культури лисичанської міської ради____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від '/¥.(?¥ <и> __ N ж

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

_____________________ 1000000_______________________________ Відділ культури Лисичанської міської пади_______________ 2227096_____
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ( найменування головного розпорядника коштів місцевого бдюжету (код за ЄДРПОУ)

_____________________ 1010000_______________________________ Відділ культури Лисичанської міської ради_______________ 2227096_____
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ( найменування головного розпорядника коштів місцевого бдюжету (код за ЄДРПОУ)

1014030 4030 0 8 2 4  Забезпечення діяльності бібліотек 12208100000
(код Типової програмної Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною ( код бюджету)

(код програмної класифікаці видатків та кредитування класифікаці видатків та (К0А Функціональної класифікації класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 
місцевого бюджету) кредитування місцевого видатків та кредитування

бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -8022647_ гривень, у тому числі загального фонду -7684813 гривень та спеціального 
фонду - 337834 гривень.

Підстави для виконання бюджетної 
програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 
14.12.2010р. № 2778-УІ "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов 
оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки",Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 
27.01.1995р. № 32/95-ВР зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 22.01.2005р. "Про затвердження порядку виплати 
доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек", Постанова КМУ від 30.09.2009р. № 1073 "Про 
підвищення заробітної плати працвникам бібліотек", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі 
питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,, рішення Лисичанської міської 
ради "Про міський бюджет на 2020 рік" від 23.01.2020 № 83/1179

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

Створення умов- д.’.я розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх виді:, культурних послуг, вирішення суспільно* проблем в реалізації загальнозначуших цідаГ. розвитку  
бібіліотечної справи.

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей,
7. Мета бюджетної програми що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 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, контроль за їх обліком, контроль за їх виконанням.
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
З абезпечення прав гром адян на б ібл іотечне  обслуговування, загальну д оступн ість  до  інф орм ац ії та  культурних 

ц інностей, щ о збираю ться, збер ігаю ться, надаю ться в тим часове  користування б ібл іотекам и

7 6 8 4 8 1 3 3 3 7 8 3 4 8 0 2 2 6 4 7



Усього 7684813 337834 8022647
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

N з/п
Найменування місцевої/ регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
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 за т р а т

кількість установ

од.

Зведення планів по мережі, 
штатах і контингетах, що 
фінансуються з місцквих 
бюджетів 2 2

кількість ставок - всього од. штатні розписи 68 68
кількість ставок керівних працівників од. штатні розписи 14 14
кількість ставок спеціалістів од. штатні розписи 37,5 37,5
кількість ставок робітників од. штатні розписи 16,5 16,5

2 п р одук т у
кількість користувачів (читачів) тис. осіб статистична звітність 29,6 29,6
бібліотечний фонд тис.прим. статистична звітність 337,973 33/,9/3
бібліотечний фонд тис.грн. статистична звітність 2091,764 2091,764
кількість книговидач тис.прим. статистична звітність 560,8 560,8

3 еф ек т и в н о ст і

кількість книговидач на одного працівника (ставку) ОД. розрахунок 8247 8247
середня вартість одного примірника грн. розрахунок 6,2 6

4 якості
динаміка збільшення книговидач у плановому 
періоді порівняно з попереднім роком % розрахунок 100,1 100,1

Керівник установи - головного  
розпорядника бюджетних кош тів / 
заступник керівника установи М.С.ОСТАХОВА

(підпис) (ініціапи/ініціал, прізвище)погадай Ю;,/ ь  ̂о г
Фінансове уррШліВм.я Лисичанської міської ради 
Кергв'нлк м м квого  фінансового органу /

'* \ а. * /

,*ол 023УУ-ІЇ

О.В.САПЕГИНА
(підпиі (ініціали/ініціап. прізвище)


