
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) Забезпечення діяльності бібліотек(0) (8) (2) (4)(4) (0) (3) (0) (0)(4)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -1 081 520

1 081 520 гривень та спеціального фонду - - гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу, Закону "Про культуру", Закону "Про освіту", Положення про ЦБС затвердженого наказом міністерства
культури і мистецтва України від 20.11.2011 № 709 зареєстровано Мінюстом України 14.12.2001 за № 1034-6225,  рішення сесії Піщанської сільської
ради від 24.12.2019 №11-31/VII "Про сільський бюджет Піщанської сільської ради на 2020 рік" ,рішення сесії Піщанської сільської ради від 26.03.2020р.
№7-36/VІІ "Про внесення змін до рішення сільської ради" від 24.12.2019 р.№ 11-31/VII "Про сільський бюджет  Піщанської сільської ради на 2020
рік",Рішення сесії №2-40/VII від 14.08.2020р. "Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2019 р.№ 11-31/VII "Про сільський бюджет
Піщанської сільської ради на 2020 рік", рішення сесії Піщанської сільської ради від 24.12.2020р. №33-3/VIIІ "Про сільський бюджет  Піщанської
сільської ради на 2021 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Наказ / розпорядчий документ
Вiддiл культури Пiщанської сiльс. ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 09-В25-01-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(4)(3)(4)(3)(7)(2)(1)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) Вiддiл культури Пiщанської сiльс. ради
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

Вiддiл культури Пiщанської сiльс. ради(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(4)(3)(7)(2)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п

1
1
2
3
4
5
6
7

10.

(грн)

N з/п

Оплата природного газу 16 500 16 500-
-придбання обладнання і предметів

довгострокового користування
- -

Усього - 1 081 5201 081 520

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

Спеціальний фондЗагальний фонд
Найменування місцевої / регіональної

програми
Усього

Усього
Напрями використання бюджетних

коштів
Спеціальний фондЗагальний фонд

42 53
- 1 002 050Заробітна плата та нарахування на

заробітну плату
1 002 050

38 94038 940 -Придбання
предметів,матеріалів,обладнання та
інвентарю

- 18 080Оплата послуг (крім комунальних) 18 080
-Оплата водопостачання та

водовідведення
300 300

Оплата електроенергії 5 6505 650 -

Забезпечення діяльності бібліотек

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

Завдання бюджетної програми

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

Напрями використання бюджетних коштів



1
1

11.

N з/п

1
1

2

3

4

планування закупівель згідно кодів CPV,
що визначають належність завдань,
проектів (робіт) до сфери інформатизації
(національної програми інформатизації)

ефективності
число читачів
бібліотечний фонд
кількість книговидач

30210000-4
50310000-1
продукту

середні витрати на одну установу
(бібліотеку)

витрати  на забезпечення діяльності
бібліотек
кількість штатних одниць

тис. примірників

грн.

од.

грн.

грн.

грн.

грн.

шт.

тис.чол.

Фінансово-економічний відділ Піщанської сільської ради
ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

якості
виконання програми відс.

середні затрати на обслуговування одного
читачакількість книговидач на одну штатну
одиницю

грн.
шт.

Форма 6-НК
Форма 6-НК

кошторис

розрахунково

штатний розпис

Форма 6-НК
план закупівель

план закупівель
план закупівель

2 000,00

2 000,00

154 502,86

34 337,00

7,00

49,27
36 707,00

-

1 081 520,00

розрахунково 31,49
Форма 6-НК 5 244,00

100,00відс.

(підпис)

-
-

-

-

-

-
-

-
-

34 337,00
49,27

-

7,00

36 707,00

154 502,86

2 000,00

1 081 520,00

2 000,00

31,49-
5 244,00-

100,00-

Ю.Г.Данілова
(ініціали/ прізвище)

Усього -- -

Результативні показники бюджетної програми:

Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фондПоказник Джерело інформації

63 52 4
затрат

Форма 6-НК 7,00кількість установ (бібліотек), од. - 7,00

Усього

7

3 42 5
-Програма розвитку культури Піщанської

сільської територіальної громади на
2021-2023 роки

- -



М. П.

Дата погодження

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

25-01-2021

(підпис)
Н.В.Шелєгова
(ініціали/ прізвище)

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


