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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Ямницької сільської ради 
Ямницька сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

28.01.2021_______________ №  14___________________________________

1. _________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Ямницька сільська рада__________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04356461
(код за ЄДРПОУ)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
2. 0110000 Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 04356461

______________________________________  А в то н о м н о ї  Р есп у б л ік и  К п и м ,  пяііпннпгп зн а ч ен н я ,  селищ них .  ГІПЬГ____________________________________  ____________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. _________ 0114030_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 4030_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0824__________  Забезпечення діяльності бібліотек______________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0951900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань * 1 273 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 213 000,00 гривень та

спеціального фонду- 60 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", рішення сільської ради "Про 
бюджет Ямницької сільської територіальної громади на 2021 рік",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Правила складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів п р о  їх виконання" _______________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Покшщення та забезпечення громадян бібліотечним обслуговуванням

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
забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до 
інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками

1 213 000,00 60 000,00 1 273 000,00

УСЬОГО 1 213 000,00 60 000,00 1 273 000,00

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
затрат 0,00

середнє число окладів (ставок! - усього од. мережа 6,50 0,00 6,50
кількість установ (бібліотек). од. мережа 5,00 0,00 5,00

продукту 0,00
поповнення бібліотечного фонду тис. примірників планові показники 1,00 0,00 1,00

кількість книговидач од. планові показники 67 600,00 0,00 67 600,00
ефективності * 0,00

кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. розрахунок 10 400,00 0,00 10 400,00
якості 0,00

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс.

планові показники
200,00 0,00 200,00

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. планові показники 30,00 0,00 30,00

Сільський голова
' аР '/уіКЇ в СV //<£* о , ч ^ПОГОДЖЕНО: Д? ^  ф .

Фінансовий відділ Ямницької сільської ради

Р.А Крутий
(ініціапи/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового Органу)
[ |и  до| ІЩ,
Начальник відділу

А
12.02.2621

м.п
Л (Дата погодження) ,44 * У 4 7 тТТо Ы Xу,> / Л 3 4 2 а

Г.Г.Панчишин
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


