
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мппстерства фшапслв Украши 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакци наказу Мшстерства фшанав Украши 
вщ 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

ВЩЩЛ культури Каховсько! РДА 
(найменування головного розпорядника) 

Легз № р2: 

1. 1000000 
(код) 

Паспорт 

бюджете о!" программ м!сцевого бюджету на 2019 рж 
Вщщл культури Каховсько'1 райдержадмшютрацп 

(найменування головного розпорядника) 

2. 1000000 
(код) 

Вщдш культури Каховсько'1 райдержадмшютрацп 
(найменування в1дпов1дального виконавця) 

3. 1014030 
(код) 

0824 
(КФКВК) 

Забезпечення дгяльност! бЛблютек 
(найменування бюджетно'Г программ) 



2 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1587752,00 гривень, у тому числг загального фонду - 1587752,00 гривень та 
специального фонду - 0,00 гривень. 

5. Шдстави для виконання бюджетно! програми: 

— Бюджетний кодекс Украши, Закон Украши «Про Державний бюджет Украши на 2019 рщ»; 

— Постанова КМУ вщ 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторшлв бюджетних установ» ( зг змшами); 

— Наказ Мгастерства культури 1 туризму Украши вщ 18.10.2005 р. №745 «Про упорядкування умов оплати пращ пращвнйюв культури на 
основ] Сдинох тарифно! схтки» ( 31 змшами); 

— Рппення XXXI сесп VII скликання «Про районний бюджет Каховського району на 2019 рис»; 

— Наказ МФУ ввд 26.08.2014 р. №836 «Про деяга питания запровадження програмно - цшьового методу складання та виконання мюцевих 
бюджета»; 

— Наказ №793 вщ 20.09.20Проку «Про затверження складових класифжацп видатшв та кредитуваня мюцевих бюджета»; 

— Наказ №1150/41 «Про затверження Типового перелку бюджетних програм та результативних покозншав "!х виконання для мюцевих 
бюджет1в у галуз! «Культури»»; 

— Статут комунальнох установи «Каховська районна об'еднана бхблютека 1м.Братана», затверджений Ргшенням сесп Каховсько! районно'1 
ради VII скликання № 512 вщ 07.06.2018року. 

6. ЦЫ державноГ политики, на досягнення яких спрямована реашзащя бюджетно! програми 

№ з/п Цшь державно! полтжи 

Забезпечення д1яльност"| б|блютек 
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7. Мета бюджетноТ программ: Забезпечення прав громадян на бхблютечне обслуговування, загальног доступности до щформацц та культурних 
ценностей, що збираються, зберхгаються, надаються в тимчасове користування державними бгблютеками. 

8. Завдання бюджетноУ програми 

№ з/п Завдання 

1 Здшснення загальнодоступного б1блютечно-б1блюграф1чного,шформацшного,косультацшного обслуговування користувач1в 

2 Надання методично! допомоги б|блютекам вах систем та вщомств Каховського району та забезпечення Ух взаемодн зпдно ст.10 
Закону УкраУни «Про б|блютеки та б|блютечну справу» ( 31 змЫами) 

3 Участь у розробленж та реал1заци програм розвитку б|блютечноУ справи Каховського району,створенж шформацшних мереж 

9. Напрями використання бюджетних конгпв 

гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних к о н т в Загальний фонд Спещальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

Забезпечення дгяльност! бгблютек 1587752,00 1587752,00 

Усього 1587752,00 1587752,00 



4 

10. Перелш мгсцевих/регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетно! програми 

гривень 

№ з/п Найменування мюцево!/регюнально! 
програми 

Загальний фонд Спещальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

11. Результативш показники бюджетно! програми 

№ з/п Показники Одиниця вим!ру Джерело шформаци Загальний 
фонд 

Спещальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 затрат 

Кшьюсть установ (бхблютек) од Мерел<а установ 1 1 
Середне число оклад1в (ставок) од Штатний розпис 19,25 19,25 
Середне число оклад1в (ставок) 
кер1вних пращвншав 

од Штатний розпис 1 1 

Середне число оклад!в (ставок) 
спещагпспв 

од Штатний розпис 15,75 15,75 

Середне число окладов (ставок) 
робгтниюв 

од Штатний розпис 0 0 

Середне число окладов (ставок) 
обслуговуючий та техшчний 
персонал 

од Штатний розпис 2,5 2,5 

2 продукту 
Число читач!в 0С1б Бхблютечний звгг за 

2018 р., затверджений 
начальником вщцшу 

культури РДА 
Калш1ченко Ю.А. 

10500 10500 

Бхблютечний фонд прим. Б1бл10течний зв1т за 
9П1 8 П ЧЯТПРПЛГЖРНИЙ 

6900 6900 



5 

начальником в1дщлу 
культури РДА 

КалЫченко Ю.А. 
БIОЛ101С Ч11И Й ф о н д грн. Б1блютечний зв1т за 

2018 р., затверджений 
Начальником вщдшу 

культури РДА 
КалЫченко Ю.А. 

269000 269000 

К Ш Ь Ю С Т Ь к н и г о в и д а ч од План по мереж! 191200 191200 
3 ефективносп 

Кшьюсть книговидач на 
одного пращвника (ставку) 

од Розрахунок 11500 11500 

Середш затрата на 
обслуговування одного читача 

грн. Розрахунок 155 155 

4 ЯК0СТ1 

Оборотность б1блютечного 
фонду 

% Розрахунак 27 27 

Читашсть % Розрахунок 18 18 

Ю. А. К А Л1Н1ЧЕНК0 
(Мщали/шйцал, пр1звище) 

1.С.СРЕМЕЙЧУК 
(1нщ1али/ш1щал, пр!звище) 

Начальник вщдшу культури Каховськс 

П О Г О Д Ж Е Н О : 

Начальник финансового управления Каховсько"! РДА 

тт Я* ^ ^ Дата погодження: ^ с 


