
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконаніїя паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету па 2021 рік

Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової23000001. 43470010
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації2. 2310000 43470010
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Фінансова підтримка засобів масової інформації23184103. 8410 0830 2410000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 
іидатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4, Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Стимулювання підвищення якості книжкової продукції, популяризація досягнень видавничої галузі області, пропагування книги і читання, забезпечення широкої о досту пу читачів до книг.

5. Мета бюджетної програми
Надання фінансової підтримки випуску творів буковинських авторів для забезпечення населення області українською книгою, стимулювання підвищення якості книжкової продукції, 
залучення ширшого кола громадськості, передусім дітей і молоді до навчання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Підтримка місцевого книговидання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки(надані кредити з 
бюджету)

Відхилення
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

спеціальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

загальний
фонд

усього усього усього

1 2 З 4 6 105 7 8 9 11
1 Підтримка місцевого книговидання 1 000 000.00 0,00 1 000 000,00 999 850,00 0,00 999 850,00 -150,00 0,00 -150,00

УСЬОГО 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 999 850,00 0,00 999 850,00 -150,00 0,00 -150,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
Найменування місцевої/регіональної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього усього усього

1 2 З 4 65 7 8 9 10



Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 999 850,00 0.00 999 850,00 0,00-150,00 -150,00населення області на 2021-2023 роки"
Усього 1 000 000,00 0,00 І 000 000,00 999 850,00 0,00 0,00 -150,00999 850,00 -150,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Фактичні результативні показники.Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Відхиленнядосягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Одиниця
виміру

N з/п Показники Джерело інформації
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
усього усього усього

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

Кількість видавництв Угоди на книговидання, розподіли
виділених бюджетних асигнувань 6 0 6 6од. 0 6,00 0,00 0,00 0,00

продукту
Кількість книговидань Угоди на книговидання, розподіли 

виділених бюджетних асигнувань 20 0 20 22од. 0 22,00 2,00 0,00всього 2,00

Тираж книговидань
всього

Угоди на книговидання, розподіли
виділених бюджетних асигнувань 5000 0 5000од. 5500 0 5500,00 500,00 0.00 500,00

ефективності
Видатки на одне

видання
Угоди на книговидання, розподіли
виділених бюджетних асигнувань 50000 0 50000грн. 45448 0 45448,00 -4552.00 0,00 -4552,00

Видатки на одиницю
тиражу книговидання

Угоди на книговидання, розподіли
виділених бюджетних асигнувань 200 0 200 182 0грн. 182,00 -18,00 0.00 -18,00

якості
Темп росту кількості
видань порівняно з 
попереднім роком

розрахунок
186 0 186 214 0ВІДС. 214,00 28,00 0.00 28.00

Темп росту кількості
тиражу порівняно з 
попереднім роком

розрахунок
21 0 21 33 0 33,00ВІДС. 12.00 0,00 12,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми за кодом 2318410 - фінансова підтримка засобів масової інформації забезпечено на 99,9 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно рішення сесії Чернівецької обласної ради від 16.09.2021 року №208-4/21 та листа Департаменту комунікацій від 15.07.2021 року № 03.02-12/364 збільшено видатки за напрямом 
книговидання на суму 400 тне. грн., в результаті було профінансовано відповідно до звернень місцевих авторів 22 видання з тиражом 5500 шт. на загальну суму - 999 850 грн. 
Виконання бюджетної програми за кодом 2318410 - фінансова підтримка засобів масової інформації забезпечено на 99,9 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту комунікацій облдержадміністрації

Вікторія ГАТРИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер Мирослав ГРИГОРАЩУК
((пі. (ініціали та прізвище)


