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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Кременчуцька районна рада

(найменування головного розпорядника

Розпорядження голови Кременчуцької районної ради
коштів місцевого бюджету )

24.02.2021 р. № 15-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Кременчуцька районна рада 22543942
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Кременчуцька районна рала 22543942
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 16310200000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних гіризначень/бюджетних асигнувань -301191,69 гривень , у тому числі загального фонду - 301191,69 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України,рішення п"ятої сесії восьмого скликання Кременчуцької районної ради від 18 лютого 2021 р. ""Про внесення змін до показників районного 
бюджету на 2021 рік(нової редакції).

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

№
з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Виплата розрахункових виплат та вихідної допомоги працівникам КЗ "Глобинська централізована бібліотечна система"(12 бібліотек,територія Градизької ОТГ)

8. Завдання бюджетної програми



■№
з/п

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п

Напрями, використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Виплата розрахункових та вихідної допомоги працівникам КЗ "Глобинська централізована бібліотечна 
система"! 12 бібліотек, територія Градизької ОТГ) 301 191,69 0,00 301 191,69

Усього ЗОЇ 191,69 0,00 ЗОЇ 191,69

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

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість працівників на виплату розрахункових та вихідної 
допомоги од. розрахунок 20,00 0,00 20,00

Витрати на виплату розрахунків та вихідної допомоги гри.
рішення п”ятої сесії 
восьмого скликання від 
18.02.2021 р. та розрахунок

301191,69 0,00 301191,69

2 продукту
Кількість проведених виплат по розрахунках од. платіжні доручення 5,00 0,00 5,00

3 ефективності

Проведення розрахункових та вихідної допомоги працівникам грн. розрахунок 301191,69 0,00 301191,69

4 ЯКОСТІ / Л’
Відсоток проведених розрахунків з працівниками відс. і розрахунок і sj 100,00 0,00 100,00
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