
1._____________ 1000000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2._____________ 1010000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3._____________ 1014030_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ /7_______________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

______________ 4030______________  
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0824__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 718 704

спеціального фонду- 126 404 гривень.

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності бібліотек_______________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 1 592 300

05514000000
(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і 
туризму України від 01 жовтня 2010 року №1150/41 (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за 
вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002року № 1298 «Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства 
культури України від 18 жовтня 2005року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), Закон України від 03 
лютого 2015 року № 141-VIII "Про військово-цивільні адміністрації" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької 
області від 23 грудня 2020 року№ 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування

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



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 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 фондів, їх облік, контроль за їх виконанням

2 Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 та для запобігання її поширенню.

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1

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 фондів, їх облік, контроль за виконанням.

1 592 300 118 244 1 710 544

2 Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19тадля запобігання її поширенню. 8 160 8 160

УСЬОГО 1 592 300 126 404 1 718 704

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

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

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
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 фондів, їх облік, контроль за 
виконанням.

затрат
1 кількість ставок керівних працівників од. Штатний розпис 1 - 1
2 кількість ставок спеціалістів од. Штатний розпис 9 - 9
3 у т.ч. спеціалісти залучені до книговидач од. Основні показники діяльності 6 - 6
4 кількість ставок робітників од. Штатний розпис 2,5 - 2,5
5 кількість ставок - усього од. Штатний розпис 12,5 - 12,5
6 кількість АМБ од. Положення про відділ 1 - 1



продукту
7 кількість читачів, з них 3 911 - 3911

8
чоловіків

осіб
Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки 1 480 - 1 480

9 жінок осіб Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки

2 431 - 2 431

10 бібліотечний фонд прим. Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки 0 71 559 71 559

11 у т.ч. поповнення прим. Акт №1,2,3,4 1 108 1 108
12 бібліотечний фонд грн. Основні показники діяльності 580 694 580 694

13 у т.ч.поповнення бібліотечного фонду грн. Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки

0 118 244 118 244

14 кількість книговидач од.
Основні показники діяльності 
Авдіївської міської бібліотеки 78 000 - 78 000

15 ефективності
16 кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. Розрахунок 13 000 - 13 000
17 середні затрати на обслуговування одного читача грн. Розрахунок (1592300/3911) 407 - 407
18 ЯКОСТІ

19
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому 

періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

відс. Розрахунок (78 000/68 223) 114 - 114

20
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому 

періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

відс. Розрахунок (118 244/84 361) 140 - 140

Забезпечення дезінфікуючими засобами у період 
спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 та 

для запобігання її поширеню.

-

затрат

1 Обсяг видатків на дезінфікуючи засоби
грн.

Довідка про зміну до 
кошторису на 2021 рік 8 160 8160

2 у т.ч.на діспенсер грн. 1 560 1560
3 у т.ч.на антисептичну рідину грн. 6 600 6600

продукту 0
4 Кількість дезінфікуючих засобів од. Акт

приймання-передачі
126 126

5 у т.ч.діспенсерів од. 6 6
6 у т.ч.антисептичної рідини од. 120 120



Інна ХРИПЛИВА

ефективності

7
середні видатки на одну одиницю дезінфікуючого засобу грн. розрахунок 65 65

8 у т.ч. на діспенсер грн. розрахунок (1560/6) 260 260
9 у т.ч. на антисептичну рідину грн. розрахунок (6600/120) 55 55

якості

10 динаміка запобігання поширення інфекційної хвороби
COVID-19

відс. розрахунок 100 100

Начальник відділу культури військово-цивільної адміністрації 
міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)


