
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)

№ з/п

1

№ з/п

1

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

1 5 6 7 8 9

1

8471800,00 7855382,98 207092,39 8062475,37 -609917,02

8471800,00 7855382,98 207092,39 8062475,37 -609917,02

№ з/п

1

1

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

1 5 6 7 8 9

1
16500,00 16500,00 0,00 16500,00 0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради 13554438

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради 13554438

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

4030   0824 Забезпечення діяльності бібліотек 06563000000

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та 

інформаційних видань

5. Мета бюджетної програми

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

бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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  

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*

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

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

2 3 4 10 11

Усього 8465300,00 6500,00 200592,39 -409324,63

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  

8465300,00 6500,00 200592,39 -409324,63

спеціальний 

фонд
усього

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

 Економія виникла під час введення в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Украні та  на виконання постанови КМУ №590 від09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану":  - по заробітній платі  у зв’язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок;  -по енергоносіям у зв’язку зі зменшенням 

споживання.Відхилення видатків по спец. фонду пов’язані з надходженням  і видатками впродовж року по благодійним внескам.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

0,00 0,00 0,00

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

2 3 4 10 11

"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки"

16500,00

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)



усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

1 3 4 7 8 9 10 11

1

од. типові штати, штатний 

розпис, тарифікація 46,50 46,50 0,00 46,50 0,00

2

од. типові штати, штатний 

розпис, тарифікація 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00

3

од. типові штати, штатний 

розпис, тарифікація 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00

4

од. типові штати, штатний 

розпис, тарифікація 55,50 55,50 0,00 55,50 0,00

5 од. Статут 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

6

тис.грн. Бібліотечні звіти, 

книги обліку 

бібліотечного фонду

0,10 0,00 205,18 205,18 0,00

7

тис.грн. Бібліотечні звіти, 

книги обліку 

бібліотечного фонду

3,20 0,00 204,44 204,44 0,00

8

тис.грн. Бібліотечні звіти, 

книги обліку 

бібліотечного фонду

2870,98 2867,14 0,00 2867,14 -3,84

9

тис. примірників Бібліотечні звіти, 

книги обліку 

бібліотечного фонду

0,05 0,00 46,88 46,88 0,00

10

тис. примірників Бібліотечні звіти, 

книги обліку 

бібліотечного фонду

0,07 0,00 2,70 2,70 0,00

11

тис. примірників Бібліотечні звіти, 

книги обліку 

бібліотечного фонду

438,75 394,55 0,00 394,55 -44,20

12

тис.осіб Бібліотечні звіти, 

книги обліку 

бібліотечного фонду

21,00 20,40 0,00 20,40 -0,60

13

од. Бібліотечні звіти, 

книги обліку 

бібліотечного фонду

352777,00 357860,00 0,00 357860,00 5083,00

14
од. розрахункові дані

7388,00 7696,00 0,00 7696,00 308,00

15
грн. розрахункові дані

403,41 385,07 10,15 395,22 -18,04

16
грн. розрахункові дані

45,71 75,72 0,00 75,72 30,01

17

відс. розрахункові дані

2,90 4,36 0,00 4,36 1,46

№

з/п

Одиниця 

виміру

1 3

1
од.

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

загальний фонд

6 12 13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№

з/п
Показники

Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

46,50 0,00 0,00 0,00

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

2 5

середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників 2,00 0,00 0,00 0,00

Затрат

кількість установ (бібліотек) 1,00 0,00 0,00 0,00

середнє число окладів (ставок) робітників

7,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

середнє число окладів (ставок) - усього

55,50 0,00 0,00 0,00

списання бібліотечного фонду

0,00 0,10 205,08 205,08

поповнення бібліотечного фонду

0,00 3,20 201,24 201,24

бібліотечний фонд

2870,98 0,00 0,00 -3,84

списання бібліотечного фонду

0,00 0,05 46,83 46,83

поповнення бібліотечного фонду

0,00 0,07 2,63 2,63

бібліотечний фонд

438,75 0,00 0,00 -44,20

число читачів

21,00 0,00 0,00 -0,60

кількість книговидач

352777,00 0,00 0,00 5083,00

Ефективності

кількість книговидач на одного працівника 

(ставку)
7388,00 0,00 0,00 308,00

середні затрати на обслуговування одного 

читача
403,11 0,30 9,85 -8,19

середні витрати на придбання одного 

примірника книжок
45,71 0,00 0,00 30,01

Якості

динаміка збільшення кількості книговидач у 

плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду
2,90 0,00 0,00 1,46

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 4

Затрат

середнє число окладів (ставок) спеціалістів



2 од.

3
од.

4 од.

5 од.

6 тис.грн.

7 тис.грн.

8 тис.грн.

9
тис. примірників

10
тис. примірників

11
тис. примірників

12 тис.осіб

13 од.

14
од.

15
грн.

16
грн.

17

відс.

(підпис)

(підпис)

середнє число окладів (ставок) робітників

середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників

середнє число окладів (ставок) - усього

кількість установ (бібліотек)

Продукту

списання бібліотечного фонду

поповнення бібліотечного фонду

бібліотечний фонд

число читачів

списання бібліотечного фонду Списання застарілої та морально - зношеної літератури

поповнення бібліотечного фонду Надходження дарункової літератури.

бібліотечний фонд

кількість книговидач

Ефективності

кількість книговидач на одного працівника 

(ставку)

середні затрати на обслуговування одного 

читача

середні витрати на придбання одного 

примірника книжок

Головний бухгалтер Валентина ЛЕВИЦЬКА

Якості

динаміка збільшення кількості книговидач у 

плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась.  Відхилення  касових видатків  по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури 

і туризму утворилось через  економію, яка виникла під час введення в дію воєнного стану, ведення бойових дій стану в Украні та виконання постанови КМУ №590 від09.06.2021р "Про 

затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі  у зв’язку з тим, що працівники 

використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв’язку зі зменшенням споживання, а також  у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги  і відновлені 

касові видатки.Відхилення по видаткам по спец.фонду пов’язані з надходженням і видатками впродовж року по платним послугам і благодійним внескам. Що і вплинуло на зміну 

результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Списання застарілої та морально - зношеної літератури

Надходження дарункової літератури.

Кількість книговидач збільшилась у зв’язку зі збільшенням зацікавленості людей до книжок

Затверджено план видатків по установі по загальному фонду  у 2022р у сумі 8 465 300,00 грн.  Касові видатки по загальному фонду складають 7 855 382,98 грн., по спец.фонду: як інші джерела 

власних надходжень - 207 092,39 грн. (надходження в натуральній формі), як плата за послуги - 0,00 грн., Кількість ставок склада - 55,5. Кількість установ  -1 Публічна бібліотека в склад якої 

входить 1 центральна бібліотека та відокремлені структурні підрозділи на правах філій без права юридичної особи:  8 філіалів в межах міста та 11 сільських  бібліотек філій ..  Відхилення  

касових видатків  по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через  економію, яка виникла під час введення в дію воєнного стану, 

ведення бойових дій в Украні та виконання постанови КМУ №590 від09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі  у зв’язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв’язку зі зменшенням споживання, а 

також  у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги  і відновлені касові видатки.Відхилення по видаткам по спец.фонду пов’язані з надходженням і видатками впродовж 

року по платним послугам і благодійним внескам.  Програма виконана на 92,8 %

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу Ольга КОЗАЧЕНКО
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)


