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2017 року

НАКАЗ
смт. Іваничі

№35/01.04/19

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2017 рік.
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 зі
змінами, рішення Іваничівської районної ради від 30.03.2017 №15/6 «Про
внесення змін до рішення районної ради від 26.01.2017 №12/3
«Про
районний бюджет на 2017 рік»,та розпорядження голови Іваничівської
районної ради від 04.05.2017 року.
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм районного бюджету на
2017 рік, відділу культури Іваничівської районної державної адміністрації за
кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
КПКВК:
2414060 «Бібліотеки»
затверджених спільним наказом відділу культури Іваничівської -РДА та
управлінням фінансів Іваничівської РДА
від 09.03.2017 №27/01.04/03
виклавши його у новій редакції, що додається.
Начальник відділу культури
РДА
Шумик О.І.

®Щ ч ^ ь н и к управління фінансів
^^оі-4Ш^^_івської РДА
Крась Т.С.

ЗА ТВ ЕРДЖ ЕН О
Н аказ М іністерства
ф інансів У країни
26. 08.2014 № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Іваничівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 09.03.2017X2 27/01.04/03____________
Іваничівськ РДА та управління фінансів Іваничівської РДА від
( у редакції наказу відділу культури Іваничівської

0S. 05. М

2400000

1

(КПКВК МБ)
2.

(найменування головного розпорядника)
Відділ культури районної держ авної адм іністрації

2410000
(КПКВК МБ)

З
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П А С П О РТ
бю джетної програм и місцевого бюджету на 2017 рік
ВІДДІЛ культури районної держ авної адм іністрації

2414060

(найменування відповідального виконавця)
Бібліотеки

0824

(КПКВК МБ)

(КФКВК)'

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(найменування бюджетної програми)
2288.73 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

2246.33 тис.гривень та спеціального фонду-

42.4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
К онституція У к р аїн и ;□
Бюджетний кодекс У к р аїн н ;0
Н аказ М іністерства ф інансів У країни, ІУІіністерсва культури і туризму У країни від 01.10.2010р. №1150/41
6 Мета бюджетної п р о там и
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються
в тимчасове користування бібліотеками
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
Ыз/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п

КПКВК

1
1

2

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної
програми

3
0824

2414060

4
- Ьібліотеки

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

5

6

7

2246,33

42,40

2288,73

/

)------------------------------------

Забезпечення доступності для громадян
документів та інформації, створення умов для
повного задоволення духовних потреб
громадян, сприяння професійному та
освітньому розвитку громадян,
комплектування та зберігання бібліотечних
У сього

2246,33

42,40

2288,73

2246,33

42.40

2288,73

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми
1
Усього

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

2

3

4

5
0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця

Джерело інформації

Значення показника

4

5

6

од.

М ережа

од.

М ережа

ВИМІСУ
1

2
2414060

3
2414060 - Б ібліотеки
Забезп ечен н я доступності д л я гром адян
до ку м ен тів т а інф ормації, створення умов
дл я повного задо во лен ня духовних потреб
гр о м адян , сп р и ян н я професійному та
освітн ьом у розвитку гром адян,
ко м п л е к т у в а н н я та зберіган ня бібліотечних
(Ьпнлін. їх пб.піїс. кпнтпп
З а т р ат
середнє число окладів (ставок) керівних
працівників
середнє число окладів (ставок) спеціалістів

2,00
33,00

середнє число окладів (ставок) робітників
кількість установ (бібліотек).
П родукту
бібліотечний фонд
поповнення бібліотечного фонду

од.
од.

М ережа
М ережа

1,00
27,00

тис.грн.
тис. примірників

М ережа
М ережа

756,4

поповнення бібліотечного фонду
списання бібліотечного фонду

тис.грн.
тис. примірників

М ережа
М ережа

111,00

списання бібліотечного фонду
кількість книговидач
число читачів
бібліотечний фонд

тис.грн.
од.
тис.чол.
тис. примірників

М ережа
М ережа
М ережа
М ережа

10,00
201500,00
15,2

од.

Розрахунок

гри.

Розрахунок

Ефеїсгивності
кількість книговидач на одного працівника
(ставку).
середні затрати на обслуговування одного
читача

124,00

10,00

221,05

5597,00
153,00

(тис.грн.)
Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
Код

Найменування джерел надходжень

1

План видатків звітного періоду

КПКВК

2
Усього

3

загальний
фонд

спеціальний
фонд

4
•

5

разом
6
0,00

загальний
фонд

спеціальний
фонд

7

8

разом
9
0,00

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проектуй
загальний
фонд

спеціальний
фонд

10

11

Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лиш е у випадку, коли бюджетна поогоама не поділяється на підпоогоами.
^ Пункт 11 заповню ється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
^ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

Крась Т.С

______________

(ініціали і прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Кравчик А.О.
(Ініціали і прізвище)

разом
12
0,00

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
13

