
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
Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№_______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 600,77 гривень, у тому числі загального фонду 600,77 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України 
Бюджетний кодекс України 
Податковий кодекс України 
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.№280/97-ВР зі змінами та доповненнями 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08. 2014р.№836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями 
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017р.№793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" 
Рішення Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області від 25.12.2018 р.№367-14/2018"Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2019 рік" 
Розпорядження "Про внесення змін до бюджету на 2019 рік" № 19 від 12.02.2019 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Здійснення  культурологічних  заходів, 
заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих 
дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії

600,77 0,00 600,77

Усього 600,77 0,00 600,77

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0,00
1 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 8,00 0,00 8,00
2 кількість установ - усього од. мережа 4,00 0,00 4,00
3 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. мережа 3,50 0,00 3,50

4 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. мережа 1,00 0,00 1,00

5 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. 0,00 0,00 0,00
6 Продукту
7 число читачів тис.чол. Звіт ф.№6-НК 3,40 0,00 3,40
8 бібліотечний фонд тис.примірників Звіт ф.№6-НК 31,80 0,00 31,80
9 кількість книговидач од. Звіт ф.№6-НК 62,70 0,00 62,70
10 Ефективності
11 кількість книговидач на одного працівника(ставку) од. Кількість книговидач/шт.од. 17,90 0,00 17,90
12 Якості
13 динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до

фактичногопоказника періоду
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Селищний голова Іванів Н.І.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер Лисиця Д.С.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


