
І Р 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Наказ Департаменту фінансів 
Чернігівської обласної державної адміністрації 
(найменування місцевого фінансового органу) 

/ / б/'гил 2018 року № 3 / / ї 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

І 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної 
адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 
2. 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної 
адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 
3. 2310180 Інша діяльність v сфері державного управління 

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 542,3 тис, гривень, у тому числі загального фонду - 542,3 тис. гривень 
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень. 
5. Підс тави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.05.2016 №245 «Про 
Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу га звітності про їх виконання», рішення обласної ради від 
07.12.2017 № 4-11/VII „Про обласний бюджет на 2018 рік". 
6. Мета бюджетної програми Метою Програми є забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, 
колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства у створення матеріальної та духовної культури 
області; організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів в області, Україні та за її межами, у тому числі 
з презентації потенціалу області. 

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 

1 2310180 0133 
Організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з нагоди відзначення державних 
та професійних ят, ювілейних дат ( 

V ' • •. 



8. Обсяг и фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. грн) 

N 
з/п 

кпквк КФКВК 2 Підпрограма / завдання бюджетної програми 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 
2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 542,3 542,3 

1 
2310180 0133 Організація, проведення та інформаційний супровід обласних 

заходів з нагоди відзначення державних та проф..свят, 
ювілейних дат 

542,3 542,3 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
(тис. грн) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми К П К В К Загальний ф о н д Спеціальний ф о н д Разом 

і 2 3 4 5 
Обласна Програма відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською 
областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-
2022 роки 

2310180 542,3 

• 

542,3 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

N 
з/п 

КПКВК Назва показника 
Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 
Значення 
показника 

1 2 3 4 5 6 
і 

і 

і 

2310180 Завдання 1 
Організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з 
нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат 

Тис. грн. 542,3 

і 
! продукту 
г і Кількість заходів одиниць Перелік заходів 29 

ефективності 
Витрати на проведення 1 заходу грн.. розрахунок 18700,00 

Якості 
| _ ...л.. 

Динаміка видатків на про! ення 1 заходу порівняно з попереднім ком % -



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2) 

Код Найменування джерел 
надходжень 

КПКВ 
К 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3 
Пояснення, 

що характери-
зують джерела 

фінансу-
вання 

Код Найменування джерел 
надходжень 

КПКВ 
К 

загальни 
й фонд 

спеціаль 

ний 
фонд 

разом 
загальн 

ий 
фонд 

спеціаль 

ний 
фонд 

разом загальний 
фонд 

спеціаль-
ний фонд разом 

Пояснення, 
що характери-
зують джерела 

фінансу-
вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Підпрограма 1 
Надходження із бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X 

Усього 

А.Ф.Подорван 
(ініціали та прізвище) 

В.В.Дудко 
(ініціали та прізвище) 

Директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації 

ПОГОДЖЕНО: 
Директор Департаменту 
Чернігівської обласної 
адміністрації 

г 
(ИУ 


