
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови   

державної адміністрації 

13.02.2019 № 79 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми на 2019 рік 
 

1.  ___0200000_____ 

(КТПКВК МБ) 

   __Закарпатська обласна державна адміністрація____ 

(найменування головного розпорядника) 

2.  ___0210000_____ 

(КТПКВК МБ) 

   Закарпатська обласна державна адміністрація_____ 

(найменування відповідального виконавця) 

3.  _____0213242___ 

(КТПКВК МБ) 

 ___1090___ 

(КФКВК) 

    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 70,0 тис. гривень та спеціального 

фонду – 0,0 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні 

адміністраціїˮ, „Про місцеве самоврядуванняˮ, „Про державну службуˮ, „Про національні меншиниˮ, „Про об’єднання громадянˮ, „Про 

свободу совісті та релігійні організаціїˮ, „Про освітуˮ, рішення обласної ради 05.01.2016 № 130 „Про програму „Ромське населення Закарпаттяˮ на 2016 

– 2020 рокиˮ, 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рікˮ. 

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

№ з/п Ціль державної політики 

1.  Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних 

меншин 

 

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб національних меншин краю, підвищення ролі органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування у виконанні соціальних завдань щодо захисту прав соціально незахищеного ромського 

населення області, посилення впливу з боку владних структур області, міст і районів на удосконалення державної політики щодо соціалізації 

ромських сімей, ефективного використання працездатного ромського населення, поліпшення їх комунально-побутових умов, захисту в галузі 

освіти, охорони здоров’я,  культури, фізичного виховання тощо на період до 2020 року. 

 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 



1. Реалізація чинного законодавства України щодо забезпечення прав національних меншин області 

2. Соціалізація ромського населення 

3. Підвищення рівня освіти та правової культури осіб, які належать до ромської національної меншини 

4. Поліпшення житлових умов ромського населення, якості надання соціальних послуг ромським сім’ям, сімям з 

дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах 

5. Популяризація та підтримка творчості ромської національної меншини 
 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

                                                                                                                                                                                                       (тис. гривень) 

№ з/п Напрями використання  

бюджетних коштів 

Загальний  

фонд 

Спеціальний  

фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 

1. Проведення освітніх, інформаційних, культурних та інших заходів, 

відзначення урочистих дат, історичних подій, ювілеїв, пов’язаних з 

ромськими національними  традиціями  

25,0  25,0 

2. Забезпечення новорічними подарунками дітей із числа багатодітних сімей 

ромської народності під час проведення новорічно-різдвяних свят 

45,0  45,0 

    Усього: 70,0  70,0 
 

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

                                                                                                                                                                                                               (тис. гривень) 

Код місцевої/регіональної 

цільової програми 

Назва місцевої/регіональної цільової програми Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

0213242 Програма „Ромське населення Закарпаттяˮ на 2016 – 

2020 роки 

70,0   70,0  

     
 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

№  

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Затрат      

 Обсяг видатків, всього тис. грн. кошторис 70,0  70,0 

2. Продукту      

 Кількість запланованих заходів од.  розрахунок 3  3 

3. Ефективності      

 Середні витрати на проведення одного заходу тис. грн. розрахунок 23,3  23,3 

4. Якості      



 Відсоток своєчасності виконання заходів відс.  100  100 

 

Керівник установи головного  

розпорядника бюджетних коштів  

 

_______________________  
(підпис) 

 

  

_______________________________________  
(ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО:  

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

 

 

  

 

Директор департаменту 

 

 

_______________________  
(підпис) 

                           П. Лазар 

_______________________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Дата погодження 

 

М. П. 

 


