
  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

наказ 

Департамент фінансів Закарпатської 

облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу) 

 

   24.01.2018  № 2/12 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету Закарпатської області на 2018 рік 

 

1 2310000 

(КПКВК МБ) 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської 

облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника) 

2 2310000 

(КПКВК МБ) 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської 

облдержадміністрації 

(найменування відповідального виконавця) 

3 2318420 

(КПКВК МБ) 

0830 

(КФКВК) 
1
 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації 

(найменування бюджетної програми) 

 

 

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 300,0 тис. гривень 

та спеціального фонду - ___________ тис. гривень. 

5     Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України: "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве 

самоврядування в Україні", «Про об'єднання громадян ».»Про політичні партії"; наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012.№1260; 

Укази Президента України від 01.08.02 №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної 



влади», від 31.07.04 №854/2004 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 15.09.05 №1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.08.02 №1302 « Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої 

влади» від 03.11.10 №996 » Про забезпечення участі громадськості у формування та реалізації державної політики від 30.12.2014 №1162 Про 

Регіональну програму із забезпечення  участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 

2015-2018 роки» 

 

6 Мета бюджетної програми 

 

Активізація  роботи з практичної реалізації указів Президента України, активів Кабінету Міністрів України, інших 

розпорядчих та директивних документів стосовно реалізації державної політики і вивчення суспільної думки,становлення 

громадського суспільства та української політичної нації. 

 

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

 
№ 

з/п 
КПКВК КФКВК Назва підпрограми 

    

 

 

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис.грн.) 

№ 

з/п 

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

1    2 3 4 5 6 7 

1 2318420 0830 Завдання1. Забезпечення 

Партнерства держави з 

інститутами громадського 

суспільства  

300,0  300,0 

   Усього 300,0  300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

                                                                                                     (тис. грн) 

Назва регіональної цільової 

програми та підпрограми 

КПК

ВК 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 

Регіональна цільова 

програма 
    

Підпрограма 1     
Підпрограма2     
Усього     

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 
 

 

 

№ 

з/п 

КПКВК Назва показника Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Значення 

показник 

а 

1 2 3 4 5 6 

1 2318420 Завдання 

   Забезпечення партнерства держави з інститутами громадського суспільства 

1  затрат 

  Обсяг видатків на 

проведення заходів 

тис.грн. Кошторис, 

програма 

300,0 

2  продукту 

  Кількість проведених 

заходів 

од. Внутрішній 

облік 

17 

  Кількість учасників 

заходів 

осіб Внутрішній 

облік 

800 

3  ефективності 

  Середні видатки на 

проведення одного заходу 

тис.грн. Розрахунково 17,6 

4  якості 

  Динаміка кількості заходів 

порівняно з попереднім 

роком 

% звіт 100 



 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 
2
 

 (тис.грн.) 

Код Найменування 

джерел 

надходжень 

КПКВ

К 

Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 
3
 

Пояснення, що 

характеризують 

джерела 

фінансування 
загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Підпрограма 1            

 Інвестиційний 

проект 1 

           

 Надходження із 

бюджету 

           

 Інші джерела 

фінансування (за 

видами) 

 х   х   х    

 …            

 Інвестиційний 

проект 2 

           

 …            

 Усього            
1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 

підпрограми. 
2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

 
3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

 

 


