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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
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]] i] Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

l.'|:1 1000000
(код) (найменуванIuI головного розпорядншса)

1010000 мlсько12.

3. 1014030_

(наiп,rенувашля головЕого розпорядника)(коЛ)

0824
(кФквк)

Забезпечецнд дiяльностi бiблiотffi
(коД) (наiпr,rенування бюджетцоi програми)

4. Обсяг бюджотЕих пршшачеЕь / бюджетшо< .юuпýвЕlЕь З 9'1l 2'l'1.0O гривень, у тому тлслi загltльЕоIю фовry 3 687 740.00 гривеЕь m
сцецiаrьвого фонду '8з 

5з7.00 mивевь.

5. Пйставп дrя виковаЕIя бюдкgrвоi Ерограми

01 J\b2778-
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1

.04

Jtlb з/п
Щiль державноi полiтики

1 забезпечення загальноl доступностl до iнформацiТ та культурних цiнностей, що збираються, зберiгаються, надаються в тимчасове
бiблiотеками.

7. Мета бюджетноi програпrи: на

8. Завдання бюджетноi програлли

J\b з/п

1 забезпечення досryпностi для громадян документiв та iнформацii, cTBopeHшI умов ди повного задоволеншI духовних потреб громадян, спршIнЕrIта та бiблiотечних lx за виконанIUIм
9. Напрями використaIння бюджетних коштiв

J\b з/п , ,Напрями використаIIня бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1

1

забезпечення досryпностi для громадян документiв та

J

iнформацii створення умов для повного ,задоволення д}ховних
потреб громадян, СПРИJIННJI професiйному та ocBlTHboMy з 687 740,00 28з 537,00 з 971- 277,00

гривень

2
54

7,005328з
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10 Перелiк мiсцевих/регiональних прогрЕrм, що виконуються у складi бюджетноi програлли

Найменування мiсцевофегiональноi
прогр€lп{и

гривень

Програма економiчногоi
розвLrгку Лиманськоi

соцrального
об'еднаноТ

. ii,it :,,

3,18. l
Усьогоi,

11. Результативнi показни ки бюджетнот програми

ПоказЕик,,,

2

i ],j i

територiальноi громади на 2Ol9 piK та
ocHoBHi напрямки розвитку на 2020 i 2021

90000,00

i..i

Щжерёло iнформацii.. : |.\

загальний,lОдиниця

вимl

l-,:' :il , :,,

J

}Ib

з/п

1

Усього

7

2з

з0,00

t4,25 . ,,

tз,75

2

з 97l277,a0

5 6
1 затрат

1.1 установ

1.2. кiлькiсть бiблiотек-фiлiй

1,3 середне число ставок - усього

1.4
середне число ставок

1.5 середне число ставок

1.6. середне число ставок

1.7 обсяг видаткiв на забезпечення бiблiотек

2

од. Мережа зашlадЬ культури

од. Мережа зашlадiв культури
2з

, ,ОД. Штатний розпис на 2019 piK
з0,00 ,,0,00

од Штатrий розпис на 2019 piK
14,25

од. Штатl*rй-розпис на 2019 piK lз,75 0,00'

од. Штатний розпис Еа 2019 piK
2 0,00

црн.
Кошторис на 20l9 piK з 687 740,00 28з 5з7,00

l 10

0
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2.|. число читачiв

2.2. бiблiотечний фонд

бiблiотечний фонд

2.4. поповненнrI бiблiотечного фонду

,2.5. поповнеflня бiблiотечного фощqу . ,

2.6. списанIIJI бiблiотечного фоrцу

2,7 списанIuI бiблiотечного фонду

2.8. книговидач

3 ефективностi

з.1. кiлькiсть книговидач на одного працЬнцка,

э.2 середнi затрати на обс.lryговуванIrrl одного читача

середнi витрати на придбання одного примiрника кни)кок

якостl

4,1
динамiка поповЕеншI бiблiотечного фонлу в IIлановому
перiодi вiдповiдно до фактичного показника попереднього
перiоry

4.2.
динамiка збiльшення кiлькостi кЕиговидач у плановому
перiодi вiдповiдно до фактичного покalзника попереднього
перlоду

Начальник вiццiлу культури i туризму Лиманськоi
областi

управлiння Лимансько1 MicbKoT
/ заступник начальника

Лиманськоi MicbKoi ради

,,Облiковi данi ::. 22,72о

Облiковi данi зlб 500

Об-лiковi данi l 100000,00

облiковi данi 5 600

Облiковi данi 182500,00

облiковi данi l8 200

Облiковi данi 14500,00

,, облiковi данi 49lз00

Розрахунок
lбз7,7

, Розрахунок |62,зl

,, Розрахунок з2,59

Розрахунок
100,00

2272о

з16 500

1100000,00

5 600

182500,00

18 200

14500,00

491300

осiб

пршr,riрникiв

грн.

примiрникiв

грн.

прш,riрникiв

грн.

од.

од.

грн.

грн.

вiдс.

вlдс.

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0 !6з77

t74,79

32,59

100,00

100,00

4

_ (пiдпис)

100,00

Н.В. Роменська

Т.В. Пилипенко

Розрахунок

rfrж 0,00

п
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Bi:r 29 ccpl]Hrl 2019 р.
ГIро зыгrзер/])Itс l tI l я пасltор,l]}/

бнэд{лtе,гн;.rх проl,раNl на 2019 pirt
в новiй редаю(iТ

I]i trloBi;trro j1o lIpaBti.lr с,кJIаданIIrr Ltасrтор,гiв бюдltсе,гtлttх lrрограм пцiсtlевих

бюi(irtеr,iв за,гвсрil)tiеi]]4х наказсlм MiHic,r,epcтl]tl (эiгlансiв УкраТrrи 26.0li,2()l4 Л9 8Зб <<l lрtl

деякi пи-гання заlIроваll)i(е[IFIrI IlpOIpan4 Iltl-tlijttttlзt,lI,о N{ето,ц), сit.jlа,цаIlllrl 'гtl l]i,IKOIIaIlllrt

п,tiсllевих бкlдlrtетiвu (у редакцii liаtсазу Мirriстерства фiнансiв YKpaiHr.r Bi,:t 15.11.2()1,Чр.

Ns 90S). рiпtегtня Лип,lанськоi п,licbttclT ралr.r вiл 20.12.20lВ r\Г!7i58-2112'l [ptl бtо;i;ttе,L

Jlи плаiлсl, кtiТ об' с,цн аноi тepml tlpi arI bHol' I,po \4 itjl14 гr а 20 1 9 p i K"

I lAlrz\.J)/ !{):

l. Затверли,ги паспорт бюлrttегltоТ ttpiit-par\l1,1 r{a 20L9 piK rзi;tлi;rlr ]{}'jlЬГ}'рLl 1

т}/ризNilу Jlималtськоi MicbKoi радl.t /{онецькtlТ облас,l,i ttcl КIIКВК l01403()
<<ЗабсзLтечеHHrl ,цiя_,tт,ttос,гi бiбrriоr:еrс>). t]LIкJlil]JIuи йсlгtl tз tltlвiй релакшrТ.

I Iа.l;tлl,ник вiлдli;1 1, I-{.В. I.'оплсllcblial


