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

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ

Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 № 08-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 2300000 Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової 43470010(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2310000 Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації 43470010(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2310180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2410000000(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

видатків та 
кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету) і(код бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету) І

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 

спеціального фонду-

асигнувань 1 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 200 000,00 гривень та
0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної прогр
2016-2020Ц'Я ^КРаіНИ’ Б—* кодекс України,Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні 
Міністп- Р®КИ\3атве!,джена Указом Президента України "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" від 26 лютого 2016 року № 68/2016, постанова Кабінету 
ofi ги»*»ил~ ” В,Д ^ листо”ада 2010 року №996 Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" зі змінами, рішення VI сесії Чернівецької 

1 РаДИ Р П СКЛИКа“НЯ від 22 ™ 2021 Р0КУ №364-6/21 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік". Рішення сесії обласної ради №15-2/21 від 30.03.2021 р. "Про 
ппе™гЖЄННЯ eП0Haльн0, пР°гРами сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення
МРД аВНИЦЬКИХ’ “Т* 3аХ°Д,В У ЧеРнівецькій обл* на 2021-2023 роки", Рішення сесії обласної ради № 10-2/21 від 30.03.2021 р."Про затвердження регіональної програми розвитку 
----- РаРодного співробітництва Чернівецької обл. на 2021-2023 роки" (зі змінами).

ами

на

—Цілі ДеРжавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики
1 Забезпечення проведення заходів міжнародного співробітниптня
2 Забезпечення організації та проведення інформаційно-аналітичних заходів організацій громадського суспільства

Створення сприятливих умов для діяльності із
інститутів громадського суспільства шляхом підтримки реалізації розроблених ними проектів та програм



4 Забезпечення належної організації та відзначення в області свят леї тіонального, місцевого значення, памятних дат, історичних подій.їжавного.

7. Мета бюджетної програми
- Забезпечення, впровадження та належного виконання
- Реалізація на 
інституціями.

- Активізація взагм,,вигідної співпраці регіону із адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн.
- Ст::;™“„3„::Г ,СНУЮ'ШХ т'ткт Чернівецької області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення своїх стратегічних цілей. 
ортаиГГеневТгоГмТняГаиГзГ Ш0Г° Р03ВИТКУ rp0M1UMHCbK0r0 ^"“ьства У Чернівецькій області, „ідвишения ефективності комунікацій оргавзв виконавчої влади, 
політики, стимулювання громадської а^ЗоГт" Гр0МаДЯНСЬК0Г0 сУс"1льства, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної

... й . .. в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України,
р орн області державно, політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
Завдання

1 ^ктивізація діяльності транскордонно, співпраці та участь Чернівецької області у вирішенні питань міжнародного хапактепу
Розвиток зв язків з іншими репонами-членами структур, шляхом здійснення пі—— : -----
Збільшення

2

кськосп за якості проекті. зр,„скорДоНН,го співробітництва у "P0™ 1 "“є 3 П“та"Ь 30тЩН'Х М°С"‘
обсягів залученої міжнародної технічної допомоги.

З
території Чернівецької області на умовах співфінансування, збільшенняна

4 Сприяння ефективному функціонуванню Єврорегіону "Верхній Прут",
Становлення іміджу Чернівецької області як надійного, стабільного та передбачуваного партнера.
Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також

5
6

Виконанн, зобов’язання у рдиках д.зсчкх и, планових угод або ксстльськими установами, іншими орган,з-шямиіноземнях держа,
міжнародних заходів.

7 іноземних держав, включаючи організацію двосторонніх візитів та проведенняами спільних
8 Сприяння формуванню та подальшої підтримки позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області

^Еганвашя та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального і місцевого значення
інформашино-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи у сфері розвитку громадянського

9
10

суспільства у Чернівецькій області.II
12

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 З 4 51 ^формаційно- аналітичні заходи організацій громадянського суспільства
Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та 
місцевого значення________________
Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадянського 
суспільства___________________
Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці
Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні

50 000,00 0,00 50 000,002
250 000,00 0,00 250 000,00

З
200 000,00 0,00 200 000,004
280 000,00 0,00 280 000,005
120 000,00 0,00 120 000,00



6 Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції__________________________
Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область

290 000,00 0,00 290 000,007 10 000,00 0,00 10 000,00
УСЬОГО 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 З 4 5
Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення
святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, 
Інших заходів у Чернівецькійобласті на 2021-2023 роки

1 500 000,00 0,00 500 000,00

Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на
2021-2023 роки

2 700 000,00 0,00 700 000,00
Усього 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

j^l- Результативні показники бюджетної програми
Одиниця

виміру
№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 З 4 5 6 7
затрат

Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на1 Кошторис 700,00тис.грн. 0,00 700,00міжнародному рівні
обсяг видатків на підтримку проектів і програм інститутів

________________ громадянського суспільства________________
Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення 

свят і подій державного, регіонального та місцевого значення

2 Кошторис 200,00тис.грн. 0,00 200,00

З Кошторис 250,00тис.грн. 0,00 250,00

інформаційно- аналітичні заходи організацій громадянського
суспільства

4 Кошторис 50,00тис.грн. 0,00 50,00
продукту

Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного,
євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва 

Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу

Управлінський облік
1 30,00кількість 0,00 30,00

кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій
громадянського суспільства

Управлінський облік2 10,00шт. 0,00 10,00
З Кількість проектів і програм Управлінський облік 5,00шт. 0,00 5,00

Кількість заходів з організаціГта проведення відзначення свят і 
подій державного, регіонального та місцевого значення

Управлінський облік4 10,00шт. 0,00 10,00
ефективності

Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з
поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та 

євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з 
___________________ регіонами кпаїн світу________________ _

Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-налітичного 
заходу

розрахунково
1 23,33тис.грн. 0,00 23,33

2 розрахунково 5,00тис.грн. 0,00 5,00
З Середні вивтрати на реалізацію проекту 40,00тис.грн. 0,00розрахунково 40,00



Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та 
проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та 

місцевого значення

розрахунково4 25,0025,00 0,00тис.грн.

ЯКОСТІ

Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на
території регіону

1 розрахунково 0,00 100,00100,00В1ДС.

2 Відсоток інформаційно-аналітичних заходів 0,00 100,00100,00відс. розрахунковоЗ Відсоток реалізованих виконавцями проектів (програм)
Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і
____________подій державного та місцевого значення__________

«їй 100,000,00100,00розрахунково

Ж-V.4 розрахунково 100,00100,00 0,00О

Директор Департаменту комунікацій ЧОДА Вікторія ГАТРИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

і державної адміністраціїшан

ч^рвдго,<^гану)

іенту фінансів Володимир КІНДРАТ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


