
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) 

/ / 2018 року № 3 / 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

1. 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. 2318410 231 Фінансова підтримка засобів масової інформації 
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми) , 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1794,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1794.8 тис. гривень та 
спеціального фонду - 0,0 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закон 
України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Указ Президента України «Про 
додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності ЗМІ, дальшого утвердження свободи слова в Україні», рішення двадцять восьмої 
сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (зі змінами від 17 травня 2017 №12-9/УІІ та від 22 серпня 2017 №6-10/ 
VII) 
6. Мета бюджетної підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації; зміцнення гуманітарної ролі книги і 
читання, стимулювання книговидавничої та виставкової діяльності, видання суспільно важливих творів авторів області, увічнення 
пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн; жертв Голодомору 1932-1933 років, 
масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій; осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, в антитерористичних операціях, вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. 

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

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. Г) 

N 
з/п 

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 
2318410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 1794,8 1794,8 

1 2318410 0830 Видання книг місцевих авторів 200,0 - 200,0 

2 2318410 0830 Забезпечення функціонування комунального закладу «Обласний 
науково-редакційний центр» 

1384,8 1384,8 

3 2318410 0830 Фінансова підтримка газет та журналів: «Сіверянський літопис», 
«Літературна спілка «Чернігів», «Живи з надією». 

210,0 
-

"210,0 

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
1 2 3 4 5 

Обласна програма підтримки розвитку інформаційно та 
видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки 

2318410 410,0 
-

410,0 

РАЗОМ 410,0 - 410,0 

( 
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10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

N 
з/п 

кгжвк Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Джерело інформації 
Значення 
показника 

1 2 3 4 5 6 
2318410 Завдання 1 

видання книг місцевих авторів 
Тис.грн. Кошторис 200,0 

1 затрат 
Кількість угод з видавництвами одиниць Річний видавничий план 16 

2 продукту 
Кількість книговидань, всього 
Тираж книговидань, всього 

одиниць Видавничий план 16 
4000 

3 ефективності 
Видатки на одне видання 
Видатки на одиницю тиражу 

грн.. накладна 12500 
50,0 

4 якості » 

Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком, всього % розрахунок 100 

2318410 

Завдання 2 
Підготовка та видання Чернігів. Обл.. історико-меморіального серіалу «Книга 
Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видан 
«Звід пам'яток історії та культури України» 

1384,8 

1 Затрат 
Середньорічна кількість штатних одиниць од. штатний розпис 15,0 
Кількіть угод з видавництвами ПІТ. План роботи на 2018 рік 2,0 
Витрати на комунальні послуги тис. грн. 65,2 
Витрати на заробітну плату та нарахування тис. грн. 1018,8 
Витрати на видавничу діяльність тис. грн. 179,0 
у т.ч. на папір тис. грн. 4,0 

на видавництво тис. грн. 155,0 
на підготовку до друку тис. грн. 20,0 
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Інші витрати (господарські витрати на утримання установи) тис. грн. 121,8 

2 продукту 
Кількість книговидань вид. 2,0 
Тираж книговидань шт. 1000,0 

3 ефективності 
Середньорічна заробітна плата тис. грн. розрахунок 67,9 
Середні витрати на 1 видання тис. грн. розрахунок 89,5 
Середні витрати на одиницю тиражу грн. розрахунок 180,0 

4 якості 
Динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком % розрахунок -33,3 
Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком % розрахунок -33,0 
Середньорічна кількість штатних одиниць од. штатний розпис 15,0 

1 
2318410 Завдання 3 

Фінансова підтримка газет та журналів 
210,0 

затрат * 

2 

К-сть періодичних друкованих видань, всього 
У тому числі 
Газет 
журналів 

одиниць Програма 3 

1 
2 

продукту 

3 

Кількість номерів, всього 
у тому числі 
газет 
журналів 
гираж, всього 
у тому числі 
газет 
журналів 

одиниць 
Бюджетна звітність -Звіт по 
мережі 

34 

24 
10 

41400 

38400 
3000 

ефективності 

4 

Середні витрати на одиницю тиражу, всього 
у тому числі 
газет 
журналів 

Грн.. Бюджетна звітність -Звіт по 
мережі 

6,1 

1,9 
50,0 



5 

якості 
Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього, % 1148 

с 
у тому числі 
газет -

журналів 100 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2) 

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК 

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 КПКВК 

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 

Директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Чернігівської обласної державної адмініс 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор Департаменту фінансів Чернігівської 
обласної державної адміністрації 

А.Ф.Подорван 
(ініціали та прізвище) 

».В.Дудко 
али та прізвище) 


