
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

І ()()()()()() Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдерж адміністрації
(КТПКВК МЬ) 

1010000
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації
(КТПКИК мі,і

1014030
(ктпкйк мк)

0824

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. І Іі.іі іержанної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
і/п

І (іль державної політики

( 'творення сприятливих умов національно-культурного розвитку. збереження національно-культурної спалпшии. задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини 
Вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розви тком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня

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

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п Завдання

1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян 
громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів. їх облік, контроль за виконанням.

сприяння професійному та освітньому розвитку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання

(гри)

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд усього

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
! Забезпечення діяльності бібліотек 5622300.00 5622300.00 5569368.65 5569368.65 52931.35 5293 1.35

Усього 5622300.00 0.00 5622300.00 5569368.65 0.00 5569368.65 52931,35 0.00 52931.35

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програ
Економія коштів виникла по комунальним послугам в зв'язку зі сприятливими погодніми умовами та відстутності росту тарифів на комунальні послуги



-.идатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(гр»)

1 Іайменування місцевої/ 
регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього
1 Іояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
з/п 1 Іоказники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)
Відхилення

загальний
фонд

спеціал ьний 
фонд усього

загальний
фонд

спеціал ьп и 
й фонд

усього
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 ІЗ
1 затрат

кількість установ - усього: од. мережа, звітність 
установ

1 ■ 1 1 - -
середнє число окладів (ставок) - 
усього од. мережа, звітність 

установ
41.25 41,25 41,25 41,25 - -

середнє число окладів (ставок) - 
керівних працівників од. мережа, звітність 

установ
16.0 16,0 16,0 16.0 - -

середнє число окладів (ставок) - 
спеціалістів од. мережа, звітність 

установ
24,25 24.25 24,25 24,25 - -

середнє число окладів (ставок) - 
робітників од. * мережа, звітність 

установ
1 1 1 1 - -

середнє число окладів (ставок) - 
обслуговуючого та технічного 
персоналу

од. мережа, звітність 
установ

0 0 0 0 - -

і іояснення щодо причин розоіжностеи між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту

число читачів осіб звіт 6-НК 19000 19 000 16893 16893 ’ 2 107.00 2 107.00
бібліотечний фонд прим. звіт 6-НК 238350 ' 238-330 216191 216191 22 159,00 22 159.00
бібліотечний фонд три звіт 6-НК 1961570.00 1 961 570 2231952 2231952 -270 382.00 -270 382,00
поповнення бібліотечного фонду прим. звіт 6-НК 3000 3 000 3067 3067 -67.00 -67.00



поповнення бібліотечного фонду гри. звіт 6-НК 160000 160 000 327647 327647 -167 647.00 -167 647.00

списання бібліотечного фонду прим. звіт 6-НК 18000 18 000 26752 26752 -8 752.00 -8 752.00
списання бібліотечного фонду гри звіт 6-НК 14000 14 000 55617 55617 -41 617.00 -41 617.00
кількість книговидач од звіт 6-НК 300000 300 000 130286 130286 169 714.00 169 714.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Ведеться робота щодо залучення читачі до бібліотек Ужгородського району. В  зв'язку із запланованим списанням відбулося зменшення бібліотечного фонду. Збільшення списання випливає внаслідок

від застарілої літератури та фізично зношених книг.

3 ефективності

кількість книговидач на одного 
працівника (ставку) од розрахунок 7272.73 7 273 3158.45 3158.45 4 1 14.3 4 1 14.3

середні затрати на обслуговування 
одного читача гри. розрахунок 296 296 329.68 329.68 -33.8 -33.8

середні втрати на придбання 
одного примірника гри. розрахунок 1874 1 874 1815.90 1815.90 58.2 58.2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В  зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно з плановими показниками, збільшуються середні затрати на обслуговування одно читача та середні витрати на прибання одного примірника

4 якості
динаміка поповнення 
бібліотечного фонду в плановому 
періоді по відношенню до 
фа кт и ч н о і о показ н и ка 
попереднього періоду

% розрахунок 0.83 0,80 1.02 1.02 -0.19 -0.19

динаміка збільшення кількості 
книговидач в плановому періоді по 
відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду

0/• 0 розрахунок 0.89 0.91 0.43 0.43 0.46 0.46

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноваж^иріззаб^цеченням ефективного, раціонального, цільового та економною використання бюджетних
коштів. Завдання бюджетної програ,»м-в$і&М,ту,0 н ОоЇнЬшу обсязі, відхилення незначні 

_________________________________________________________________________________________ _— оуХп' -------- ,------------------------------------------------

Котляр М.З.
(ініціали та прізвище)

Фельцан Я.І.
( і ш ці ал и та п рі 3.3и ще)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

оловний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


