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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

Щ  Чугуїв №

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (Із змінами), відповідно до рішення Чугуївської 
районної ради від 26.10.2017 «Про внесення змін до рішення Чугуївської 
районної ради від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік 
(із змінами) та додатками до нього», керуючись статтями 6, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» внести зміни до паспорту бюджетної 
програми, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 08.02.2017 № 56 «Про затвердження бюджетних паспортів 
місцевого бюджету на 2017 рік»:

викласти в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2017 рік районної державної адміністрації за КПКВК МБ 0317210 
«Підтримка засобів масової інформації» (додається).

Голова районної державної 
адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 03 
(КГЖВК МБ)

2. 0310000 
(КГЖВК МБ)

3. 0317210 
(КГЖВК МБ)

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

іРД

І наказ фінансового управління

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

Підтримка засобів масової інформації________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  459,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  

418,0 тис. гривень та спеціального фонду -  41,0 тис. гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення Чугуївської районної ради Харківської області XXX сесія VII скликання від 26.10.2017 року «Про внесення 

змін до рішення Чугуївської районної ради від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами) та 

додатків до нього.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності 

телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації.

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

(тис, грн)

№
з/п КГЖВК КФКВК Назва підпрограми

1 0317211 0830 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

2 0317212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)



з

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
_____________      (тис, грн)

№
з/п кпквк КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення
1 0317211 0830 Підтримка діяльності телебачення та 

виконання угод щодо висвітлення інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами телебачення

81,0 41,0 122,0

2 0317211 0830 Підтримка діяльності радіомовлення та 
виконання угод щодо висвітлення Інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами радіомовлення

72,0 72,0

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
3 0317212 0830 Підтримка діяльності періодичних видань та 

виконання угод щодо висвітлення інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами періодичних друкованих видань

265,0 265,0

Усього: 418,0 41,0 459,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
___________________      (тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:
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10. Результативні показники бюджетної програми:
(тис, грн)

№
з/п

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Рік
Показники загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

І. Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами телебачення

1. Показники затрат

обсяг підтримки тис. грн звітність установ 153,0 41,0 194,0

кількість телекомпаній од. звітність установ 1 1

2 Показники продукту

обсяг телепродукту год. звітність установ 8420 8420

3 Показники ефективності

видатки на одиницю телепродукту грн/год. розрахунок 18,17 18,17

4 Показники якості

темп зростання обсягу 
телепродукту порівняно 3 
попереднім роком

% розрахунок

Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами радіомовлення

1. Показники затрат
обсяг підтримки тис. грн звітність установ 72,0 72,0
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кількість радіостанцій од. звітність установ 1 1

2 Показники продукту

обсяг радіомовлення год. звітність установ 26 26

3 Показники ефективності

видатки на одиницю радіомовлення грн/год розрахунок 2,8 2,8

4 Показники якості
темп зростання обсягу 
телепродукту порівняно 3 
попереднім роком

% розрахунок

II. Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність
місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань

1 Показники затрат

обсяг підтримки тис. грн звітність установ 265,0 265,0

кількість установ од. звітність установ 1 1

2 Показники продукту

обсяг виданих періодичних 
друкованих видань всього, у тому 
числі газет, журналів, од.

од. за рік 
розрахунок 38412 38412

3 Показники ефективності

середні видатки на одиницю 
тиражу, всього, у тому числі газет, 
журналів, грн

грн розрахунок 6,9 6,9
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4 Показники якості
темп зростання кількості тиражу 
порівняно з попереднім роком, 
всього у тому числі газет, журналів

% розрахунок

11. Джерела фінансування Інвестиційних проектів (програм):
_________________________________________________________________________________________________ (тис, грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до кінця 
реалізації проекту 

(програми)
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний 
проект 
(програма) 1
Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

. . .

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
* * *

УСЬОГО
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Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

■ і  и  • »  •  *  • * *Голова районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації ш и\'й іи . т м * б у р е и к о

м.м. шошин


