
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014. № 836 

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України  

від 29 грудня 2018 року № 1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Розпорядження голови обласної ради від   16.01.2021. № 9-р 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік  

 
1.          0100000                      Івано-Франківська обласна рада  

               (КПКВК МБ)                  (найменування головного розпорядника)  

2.         0110000                          Івано-Франківська обласна рада 
               (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  

3.        0118410                         0830                                 Фінансова підтримка засобів масової інформації 

              (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                                          (найменування бюджетної програми)  
 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14200000 гривень, у тому числі загального фонду – 12950000 

гривень та спеціального фонду – 1250000 гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; Закон України від 23.09.1997 р. № 539-97/ВР «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закон України від 23.09.1997 р. № 540-97/ВР «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. 

№ 945 і від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами), рішення обласної ради від 23.12.2020 р. № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 

рік». 



 

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

№ з/п Завдання 

1 Висвітлення діяльності обласної ради 

2 Покращення матеріально-технічної бази ОТБ «Галичина» 

 

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння 

діяльності засобам масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової 

інформації».  

 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання бюджетної програми 

 Висвітлення діяльності обласної ради, покращення матеріально-технічної бази ОТБ «Галичина» 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

гривень  

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 5 6 7 

1 

Підтримка діяльності телебачення щодо висвітлення інформації про діяльність 

місцевих органів влади засобами телебачення 

  

12950000 1250000 14200000 

 Усього 12950000 1250000 14200000 

 

 

 

 



 

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

гривень  

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 
 

КПКВК 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській 

області на 2021 рік 

0118410 12950000  12950000 

Програма розвитку та оновлення матеріально-технічної бази ОТБ 

«Галичина» на 2018-2022 роки 

 

0118410  1250000 1250000 

Усього  12950000 1250000 14200000 

 

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань. 

 

№ 

з/п 
КПКВК Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 

1 0118410 

Підтримка діяльності телебачення, періодичних видань та 

виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність 

місцевих органів влади засобами телебачення та періодичних 

друкованих видань 

   

1  затрат    

  кількість телекомпаній 

 

од. 

 

Реєстраційні 

документи 

1 

 

  обсяг коштів на фінансову підтримку грн. кошторис 12950000 

  обсяг витрат на придбання основних засобів грн. кошторис 1250000 

  штатна чисельність працівників шт. од.  штатний розпис 60 

  кількість придбаних основних засобів од. кошторис 10 



2  продукту    

  обсяг телепродукту на рік год. Договір 12500 

      

3  ефективності    

  середні видатки на одиницю телепродукту  

 

грн./год.  

 

Розрахунковий 

показник 

1036 

 

  середні витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунковий 

показник 
215833 

  середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів грн. Розрахунковий 

показник 
125000 

4  якості    

 
 динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком 

відс. Розрахунковий 

показник 

100 

 

 

 

 

 

Голова Івано-Франківської обласної ради                               __________                  О. М. Сич 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор департаменту фінансів 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації           __________                        І. Б. Мацькевич  

 

 
 

М.П. 


