
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209) '

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

громадськістю облдержадміністрації _________________________

Л О .р Ь.  №  f y f o

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 231842Q Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 40452051

(код Програмної класифікації видатків та

2.
2318420

кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

(код за ЄДРПОУ)

40452051

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2318420 8420 830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 09100000000
(код Проірамної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

 ̂ Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500 000,00 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про видавничу справу» та «Про державну підтримку книговидавничої 
справи в Україні», «Про інформацію»від 02.10.1992 p. № 2657-ХІІ (із змінами і доповненнями), «Про доступ до публічної інформації» від 
13.01.2011 р. №2939-VI (із змінами і доповненнями), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. №2782- 
ХП (із змінами і доповненнями), рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 року № 42-2/2020 "Про обласний бюджет на 
2021 рік", Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік, затверджена рішенням Івано-Франківської 
обласної ради від 09.07.2021 року №180-7/2021, рішення Івано-Франківської обласної ради від 10.09.2021 року № 223-9/2021 "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Сприяння максимальній відкритості, прозорості та підзвітності громаді місцевих органів влади, оперативне інформування громадян про 
суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в області; забезпечення партнерських відносин органів державної влади з

2 Формування національної політики пам'яті, патріотичне виховання молоді

Мета бюджетної програми: Сприяння максимальній відкритості, прозорості та підзвітності громаді місцевих органів влади, оперативному 
інформуванню громадян про суспільно- політичну та соціально-економічну ситуацію в області, актуальні питання державної політики,

7. забезпечення умов для підтримки свободи слова в регіоні, інформаційного супроводу реалізації реформ, формування та підтримки 
позитивного іміджу Івано-Франківської області на шляху розбудови Української держави, реалізації Єврокарпатської ініціативи та 
інтеграції в ЄС, пропагування української національної історії.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

Сприяння у налагодженні конструктивного діалогу між органами влади та громадськими структурами; забезпечення партнерських , 
відносин органів державної влади з інститутами громадянського суспільства та їх повноцінної участі у процесі вироблення суспільно 
важливих рішень; широке залучення до процесу громадського обговорення проектів нормативно-правових актів; виконання усього 
комплексу заходів, передбачених Стратегією державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: забезпечення 
свободи мирних зібрань, доступу до інформації, свободи вираження поглядів тощо; імплементації прийнятого законодавства і практик 
правозастосування, які сприяють підвищенню гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина. Забезпечення максимальної 
відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів влади шляхом проведення публічних консультацій з громадськістю щодо 
проектів нормативно-правових актів з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області.

2

Сприяння максимальній відкритості, прозорості та підзвітності громаді місцевих органів влади, оперативному інформуванню громадян про 
суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в області, актуальні питання державної політики, забезпечення умов для підтримки 
свободи слова в регіоні, інформаційного супроводу реалізації реформ, формування та підтримки позитивного іміджу Івано-Франківської 
області на шляху розбудови Української держави, реалізації Єврокарпатської ініціативи та інтеграції в ЄС

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Проведеня інформаційних кампаній 
соціальної реклами щодо надання соціальних 
гарантій та допомог населенню області, 
військової служби у Збройних силах України 
та Національній гвардії, запровадження 
заходів із енергозбереження та 
енергоефективності, формування та 
підтримка позитивного іміджу Івано- 
Франківської області (виготовлення 
білбордів, сіті-лайтів, плакатів, листівок)

200000 0 200000



2

Здійснення інформаційно-методичних заходів 
щодо тенденцій розвитку інформаційного 
простору області. Організація, проведення 
семінарів, засідань "круглих столів", нарад, 
пресконференцій, брифінгів, престурів та 
конкурсів журналістської майстерності 
(придбання аудіо- та відео техніки для 
забезпечення інформаційного супроводу 
заходів за участю керівництва області)

80000 0 80000

3

Забезпечення оперативного інформування 
мешканців області про діяльність органів 
влади з актуальних питань життєдіяльності 
області, роз'яснення рішень органів влади 
засобами масової інформації (друковані 
засоби масової інформації, телебачення, 
радіо, Інтернет-видання)

150000 0 150000

4
Матеріально-технічне забезпечення 
діяльності громадської ради при обласній 
державній адміністрації

20000 0 20000

5

Ресурсне забезпечення проведення заходів 
(ініційованих інститутами громадянського 
суспільства) щодо відзначення пам'ятних дат 
і визначних подій

50000 0 50000

Усього: 500000 0 500000



л „ Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
• (гри)

№з/п
Найменування місцевої / регіональної 

програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку на 2021 рік 500000 0 500000

Усього 500000 0 500000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість угод угод рішення тендерного 
комітету

14 0 14



2 продукту

кількість розроблених
розпорядчих
документів

ПІТ. 14 0 14

видатки на 1 семінар тис. грн. кошторис 40 0 40

4 якості
частка прийнятих 
розпорядчих 
документів у 
загальній кількості 
розроблених

% 100 % 0 100 %

Керівник установи - голо] 
розпорядника бюджетни 
заступник керівника ус

ПОГОДЖЕНО: \  -w,M52
Назва місцевого фінансового океану 
Керівник місцевого фінансового органу / 
заступникк^ий^рй^адірцевого фінансового 
органу

І. ЛАКІЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

І. МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


