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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ

НАКАЗ

м. Чернівці №«

Про внесення змін до паспортів 
бюджетної програми на 2022 рік

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації 
та п. 1.3, п.1.6, 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 
року № 1103/25880 (із змінами та доповненнями)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік 
Департаменту комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації за 
ТПКВКМБ 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» 
ТПКВКМБ 2310180

1.

та за
«Інша діяльність у сфері державного управління», 

затверджених наказом Департаменту комунікацій обласної державної 
адміністрації від 31.01.2022 № 08-ОД, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту комунікацій 
обласної державної адміністрації Вікторія ГАТРИЧ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ про внесення змін до бюджетної програми на 2022 рік
Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.05.2022 № 26-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 видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікаціі видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду-

300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 300 000,00 гривень та
0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

о. ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року №364-6/21 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік". Рішення сесії обласної ради №15-2/21 від 30.03.2021 р "Про 
затвердження Регіонально, програми сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення 
нредетавнннькнх, інших заходів у Чернівецькій обл. „а 2021-2023 роки", Рішення сесії обласної ради № 10-2/21 від 30.03.2021 р."Пр„ затвердження регіональної програм,, розвитку 
міжнародного співрооїтннцтва Чернівецької обл. на 2021-2023 роки'* (зі змінами). ill У

на

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення проведення заходів міжнародного співробітництва
2 Забезпечення організації та проведення інформаційно-аналітичних заходів організацій громадського суспільства

Створення сприятливих умов для діяльності інститів громадського суспільства шляхом підтримки реалізації розроблених ними проектів та пппг^З



І Забезпечення належної організації та відзначення в області свят державного, регіонального, місцевого значення, памятних дат, історичних подій.4

7. Мета бюджетної програми

- Забезпечення, впровадження та належного виконання в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України.
- Реалізація на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими 
інституціями.
- Активізація взаємовигідної співпраці регіону із адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн.
- Започаткування нових та розвитку існуючих зв’язків Чернівецької області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення своїх стратегічних цілей.
- Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області, підвищення ефективності комунікацій органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної 
політики, стимулювання громадської активності.
- Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій, сприяння забезпеченню участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Активізація діяльності транскордонної співпраці та участь Чернівецької області у вирішенні питань міжнародного характеру
Ррзвиток зв’язків з іншими репонами-членами структур, шляхом здійснення підготовки та підписання нових угод, договорі в.меморандум і в. протоколів зустрічей
Збільшення кількості та якості

2
________________________________________ і комюніке з питань зовнішніх зносин.____

. проектів транскордонного співробітництва у рамках Програм сусідства, які будуть реалізовуватися на території Чернівецької області на умовах співфінансування збільшення
обсягів залученої міжнародної технічної допомоги

З

4 Сприяння ефективному функціонуванню Єврорегіону "Верхній Прут"
5 Становлення іміджу Чернівецької області як надійного, стабільного та передбачуваного партнера.
6 Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також5 --------------------------------------з ррганами влади, дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими організаціями іноземних держав.

Виконання зобов язання у рамках діючих та планових угод або виконавчих протоколів з регіонами-партнерами іноземних держав,
міжнародних заходів.

7 включаючи організацію двосторонніх візитів та проведення спільних
8 Сприяння формуванню та подальшої підтримки позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області.
9 Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального і місцевого значення.
10 Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи у сфері розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області.
11
12

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 З 4 5
1 інформаційно- аналітичні заходи організацій громадянського суспільства 0,00 0,00 0,00

Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та2 150 000,00 0,00 150 000,00місцевого значення
Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадянського
суспільства

З 0,00 0,00 0,00
4 Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці 100 000,00 0,00 100 000,005 Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні 50 000,00 0,00 50 000,00



6 Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції 0,00 0,00 0,007 Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область 0,00 0,00 0,00УСЬОГО 300 000,00 0,00 300 000,00

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

1 150 000,00 0,00 150 000,00

Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області
2021-2023 роки

2 на 150 000,00 0,00 150 000,00
Усього 300 000,00 0,00 300 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Одиниця
виміру

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 З 4 5 6 7затрат

Обсяг виграт на представлення Чернівецької області на
міжнародному рівні

1 Коштористис.грн. 150,00 0,00 150,00
обсяг видатків на підтримку проектів і програм інститутів

громадянського суспільства
2 Коштористис.грн. 0,00 0,00 0,00

Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення
свят і подій державного, регіонального та місцевого значенняЗ Коштористис.грн. 150,00 0,00 150,00
інформаційно- аналітичні заходи організацій громадянського

суспільства
4 Коштористис.грн. 0,00 0,00 0,00

продукту
Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного,

євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва 
Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу

Управлінський облік1 КІЛЬКІСТЬ 30,00 0,00 30,00

кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій2 Управлінський облікшт. 0,00 0,00 0,00громадянського суспільства
З Кількість проектів і програм Управлінський облікшт. 0,00 0,00 0,00Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і

подій державного, регіонального та місцевого значення
4 Управлінський облікшт. 10,00 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 країн світу

розрахунково
1 тис.грн. 5,00 0,00 5,00

Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-налітичного2 розрахунковотис.грн. 0,00 0,00 0,00заходу
З Середні вивтрати на реалізацію проекту тис.грн. 0,00розрахунково 0,00 0,00



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

місцевого значення

розрахунково4 тис.грн. 15,00 0,00 15,00

ЯКОСТІ

Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на
території регіону

1 розрахункововідс. 100,00 0,00 100,00
2 Відсоток інформаційно-аналітичних заходів відс. 0,00розрахунково 0,00 0,00З Відсоток реалізованих виконавцями проектів (програм) відс. 0,00розрахунково 0,00 0,00Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і4 розрахункововідс. 100,00 0,00подій державного та місцевого значення 100,00

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

Департамент фінансів обласної державної адміністрації
(Назва місцердіда^фіна^сового органу)

|Уї^ктора Департаменту фінансів
Володимир КІНДРАТ

(ініціали/ініціал, прізвище)


