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Накаї / розпорядчий документ
Відділу культури Генічеської районної державної адміністрації Херсонської 
області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Генічеської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового оргаїїу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000
(КПКВК МБ) 

2. 2410000

Відділ культури Генічеської районної державної адміністрації 
(ііайменувашія головного розпорядника)

Відділ культури Генічеської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) 

3.2414060

(найменування відповідального виконавця)

0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) І (КФКВК)' (найменування ^джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асипіувань-1245.06 тис. іривснь. у тому числі загального фонду -1192,1 тис. гривень та спеціального фонду -52,960 тис. іривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України. Бюджетний кодекс. Закон про державний бюджет на 2017 рік. Постанова Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконаїїня 
місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627), Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року Х»1195 «Про 
затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової проірамної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового .методу» (із змінами від 04.02.2016 р. 
Хо 34 та від 03.06.2016 р. X» 526), Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 
01.10.2010 р. Х9 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних проірам та результативних показників їх виконання для .місцевих бюджетів у шіузі «Культура», рішення 
XXIV сесії Генічеської районної ради VII від 28 квітня 2017 року №317. рішення XXIX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 26 жовтня 2017 року Х®392. рішення 
XXX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 22 листопада 2017 року Хо404 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 
ірудня 2016 р. Х®264 « Про районний бюджет на 2017 рік» ______________________________
6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, 

зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Підпрограми, спря.мовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Х« з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

?•. 1 'псяги фінаїісування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань!тис. грн)



• і
№ зм КІІКВК

----------- П?
КФКВК

=------------- ------------------------ -------- --------------------------------------- -------------------
Підпрограма завдашїі ' Загальний ’ 
бюджетної програми * | фо»и

_ _ ___________________ і_____________

Г

(л!еціа.іьі'иіі г|)()нл Разом

1 2 3 4 5 6 7
І 2114060! 0824 Бібліотеки 1192.100 52,960 1245.060

2
2414060

Забезпечення доступної для громадян документів та інформації, 
створення умов для повного задоволення духовних потреб 
громадян, сприяння професійно.му та освітньому розвитку 
громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів. їх 
облік, контроль за виконанням

1192,100 52.960 1245.060

Усього 1192,100 52,960 1245,060

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програм
(тис, грн)

Назва рспональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця ви.міру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

2414060
Забезпечення доступної для громадян документів та інформації, створення умов для 
повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та 
освітньому розвитку іромадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, 
їх облік, контроль за виконанням

1.0 2414060 затрат
1.1 Кількість установ... Од. Зведення планів по .мережі, иггатах 

і контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік 
по відділу культури Генічеської 
РДА, код рядка 29940

2

1.2 Середнє число окладів (ставок) - усього Од. Зведення планів по мережі, штатах 
і контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік 
по відділу культури Г енічеської 
РДА, код рядка 30030

14,75

1.3 Середнє число окладів (ставок) -  керівних працівників Од. Зведення планів по мережі, штатах 
і контингентах установ, що

2

Л»



1.4

І
І

---------------------------- Т І--------  ■ •
•
*

♦ 44 фін иіс і< і місцевих бюдж^^ 
обласісй і.і міста Києва на 2017 рік 
по ві.иі і культури Генічеської 
РДЛ. код ря/іка 30040

Серелнс число оклаїів (аавок) - спеціалістів Од. Зве.існня планів по мережі, штатах 
і контині еіпах установ, що 
фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік 
по відділу культури Генічеської 
РДА, код рядка 30050

9,5

1.5 Середнє число окла;іів (сіавок) - робітників Од.
1.6 Середнє число окладів (ставок) -  обслуговуючого та технічного персоналу Од. Зведення планів по мережі, штатах 

і контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих бюджетів 
областей та міста Києва на 2017 рік 
по відділу культури Генічеської 
РДА, код рядка 30060

3,25

2.0 2414060 продукту
2.1 • •.число читачів Тис.осіб Річний звіт, форма №6-НК розділ 

ІІ.код рядка 01
20,6

2.2 Бібліотечний фонд Тис. прим. Річний звіт, форма № 6- НК, 
розділ ПІ. код рядка 03

262,21

2.3 Бібліотечний фонд Тис.грн. Річний звіт.фор.ма № 6-НК 875,041
2.4 Поповнення бібліотечного фонду Тис.прнм. Річний звіт.форма № 6- НК розділ 

ПІ, код рядка 01
1,8

2.5 Поповнення бібліотечного фонду Тис.грн. Річний звіт.форма 6-НК розділ ПІ. 
код рядка 01

100,392

2.6 Списання бібліотечного фонду Тис.прнм. Річний звіт.форма 6 -НК. розділ 
ПІ. код рядка 02

3,99

2.7 Списання бібліотечного фонду Тис.грн. Річний звіт.форма № 6 -НК. розділ 
III. код рядка 02

19,817

2.8 Кількість книговидач Од. Річний звіт, фор.ма 6-НК, 
розділ ПІ. код рядка 03

262210

3,0 2414060 ефективності
3.1 Кількість книговидач на одного працівника (ставку)... Од. Розрахунок строка 2.8 /1.2 17776,9
3.2 Середня зарплата на обслуговування одного читача Гри.. Розрахунок: 1098973/20600(строка 

2.1)
5335

3.3 Середні витрати на придбання одного примірника Грн. Розрахунок: 1245,06( п,8) / 262.21 
(строка 2.2)

4,7

4.0 2414060 Я К О С Т І

4.1 Динаміка поповнення бібліотечного фонду в планово.му періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду,%

% Розрахунок: 1,8 ( форма № 6-НК 
2016р. розділ 111, код рядка 01)- 
1.378 (форма Х« 6-НК 2015р. 
розділ І ІІ.код рядка 01)

31

4.2 Динаміка збільшення кількості книговидач у планово.му періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду%

% Розрахунок: 262210 ( форма № 6- 
НК 2016р. розділ 111.код рядка 
03)-249724 ( форма №6-ІіК 
2015р. розділ П 1 .К О Д  рядка 01)

0,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*
(тис. грн)



Код
----------------------Ж -

Найменування .тжерел 
надходжень КПКВК

Касові вид9 $ і станом на і «  " • ■.V, . План видатків звтАию періоду 01 СІЧНЯ ЗВІТНОГО періоду І ' ^
Прогноз видатків до 

реалізації інвестиційного проекту’
Пояснення, що 
хараістсри гують 

джере.іа 
фінансування

загальний
фонд

спсціаіьний
фонд разом загальний

фонд
спсціаі'іьний

фоіи разом заїті.іьн 
ий фонд

спеціальний
фоші разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 ІЗ
Усього

Начальник відділу культури Генічеської 
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Генічеської 
районної державної адміністрації

В.А.Сухорукова 
(ініціали та прізвище)

(гіілпис)
Ю.О.Бабанін 

(ініціали та прізвище)


