
№

1.

2.

3.

спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

№ з/п

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

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

2 146 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 146 000,00 гривень та

гривень.

10.02.2022 02-д

Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41043454

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

1014030 4030 0824

1010000
Вiддiл культури i туризму Печенiжинської селищної ради об`єднаної територiальної громади 
Коломийського району Iвано-Франкiвської областi

41043454

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)
0950200000Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 03.08.2018 №668 "Про затвердження Типової форми рішення про місцевий 
бюджет", Бюджетний кодекс України Розділ I. Бюджетна система України та основи бюджетного процесу Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, 
рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 16.12.2020 р. "16-2/2020 "Про створення фінансового відділу Печеніжинської селищної ради", Положення про фінансовий відділ 
Печеніжинської селищної ради затвердженого рішенням сесії від 16.12.2020 р. №16-2/2020,  Постанова КМУ №1352 від 31.08.1998 р. "Про затвердження Положення про формування та 
виконання Національної програми інформатизації", Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" №1928-IХ від 02.12.2021 р, рішення сесії від 24.12.2020 р. №692-
9/2021 "Про бюджет Печеніжинської селищної територіальної громади на 2022 рік"

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



М.П.
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Печеніжинської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

10.02.2022

В.о. начальника Наталія МАЦЬКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

гривень

1 870 000,00

Спеціальний фонд

Оплата праці та нарахування

1 54

Загальний фонд

ПОГОДЖЕНО:

0

В.о. начальник
(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат
53 4

Усього 0,00

Одиниця 
виміруПоказники Спеціальний фонд

Світлана ЯКУБЕНКО

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0,00 1 870 000,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 Передмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 0,00 10 000,00

1

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

3 Оплата послуг ( крім комунальних ) 20 000,00 0,00 20 000,00

4 Видатки на відрядження 3 000,00 0,00 3 000,00

5 Оплата електроенергії 35 000,00 0,00 35 000,00

6 Оплата природного газу 200 000,00 0,00 200 000,00

УСЬОГО 2 146 000,00 0,00 2 146 000,00

7 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 6 000,00 0,00 6 000,00

8 Інші поточні видатки 2 000,00 0,00 2 000,00

1,00

0 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 12,50 0,00 12,50

0 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00

1,00

0 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 14,50 0,00 14,50

0 середнє число окладів (ставок) робітників од. штатний розпис 1,00 0,00

10,00

0 продукту
0 кількість установ (бібліотек), од. Зведений звіт по мережі 10,00 0,00

78,05

0 бібліотечний фонд тис. примірників Зведений звіт по мережі 97,20 0,00 97,20

0 число читачів тис.чол. Зведений звіт по мережі 78,05 0,00

1,30

0 списання бібліотечного фонду тис.грн. Зведений звіт по мережі 0,50 0,00 0,50

0 поповнення бібліотечного фонду тис. примірників Зведений звіт по мережі 1,30 0,00

166 182,00

0 ефективності
0 кількість книговидач од. Зведений звіт по мережі 166 182,00 0,00

12 310,00

0 середні затрати на обслуговування одного читача грн. Зведений звіт по мережі 27,49 0,00 27,49

0 кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. Зведений звіт по мережі 12 310,00 0,00


	КПК1014030

