
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
26 08 2014 № 836

ержавної адміністрації

Бериславська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Бериславської районної державної адміністрації 

(найменування місцемго фінансоаоп/Фргану)

/ 6 ' Ж / Ґ  № ____________

1 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0210000

(КПКВК МБ)

3 0218410

(КПКВК МБ) (КФКВК)1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Бериславська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника) 

Бериславська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця) 
Фінансова підтримка засобів масової інформації

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 350,0 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 350,0 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного перелікуП 
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 12 сесії Бериславської районної 
ради від 21.12.2017 №262 "Про районний бюджет на 2018 рік"; рішення 23 сессії Бериславської районної ради від 03.05.2018 №295 "Про внесення змін до рішення 20 сессії районної 
ради VII скликання від 21 грудня 2017 року №262 "Про районний бюджет на 2018 рік".

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової
6. Мета бюджетної програми інформації; підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі

«Засобгі масової інформації»_______________________________ '________ ._________________________________________ ‘________ _______________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації



8. О бсяги ф інансування бю дж етн ої програми у  розрізі підпрограм  та  завдань
(тис.грн.)

N  з/п к п к в к К Ф К В К  '
П ідпрограм а /  завдання бю дж етної 

програми
загальний фонд спец іальний фонд разом

1 2 3 4 . 5 6 7

1 0218410 0830 0218410 - Фінансова підтримка засобів 
масової інформації

350,00 0,00 350,00

2 0218410

Підтримка діяльності періодичних видань та 
виконання угод щодо висвітлення інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами періодичних друкованих видань

350,00 0,00 350,00

Усього 350,00 0,00 350,00

9. П ерелік регіональних цільових програм , які виконую ться у  складі бю дж етної програми
(тис.грн.)

Н азва регіональної цільової програми та 
підпрограм и

к п к в к загальний фонд спец іальний ф онд разом

і 2 3 4 5
Районна програма розвитку місцевих засобів масової 
інформації на 2018 рік

0218410 350,00 0,00 350,00

Усього 350,00 0,00 350,00

10. Результативн і показники бю дж етн ої програми у розрізі підпрограм  і завдань

N  з/п К П К В К Н азва показника
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0218410 0218410 - Підтримка періодичних видань 
(газет та журналів)

Завдання 1.
Підтримка діяльності періодичних видань 
та виконання угод щодо висвітлення 
інформації про діяльність місцевих органів 
влади засобами періодичних друкованих 
видань

Показники затрат
кількість періодичних друкованих видань 
газет

од. звіт по мережі штатах і 
контингенту

1

Показники продукту
тираж всього од. зіт по мережі штатах і контингенту 160000

Показник якості
динаміка кількості тиражу порівняно з 
попереднім роком

% розрахунково 103

Показник ефективності
середні видатки на одиницю тиражу, всього грн. розрахунково 4,75



Завдання 2.
Створення умов для задоволення 
інформаційних потреб на оенові сучасної 
оргтехніки (фотоапарат, комп'ютер)

Показники затрат
витрати на придбання оргтехніки (фотоапарат, 
персональний комп’ютер (системний блок, 
монітор, клавіатура, маніпулятор “миша”, 
операційна система))

грн. кошторис

50000,00

Показники продукту
кількість придбаної оргтехніки:
фотоапарат од. договір на придбання, рахунок 1
персональний комп’ютер (системний блок, 
монітор, клавіатура, маніпулятор “миша”, 
операційна система)

од. договір на придбання, рахунок
1

Показник ефективності
середні витрати на придбання оргтехніки, з 
них:

тис. грн. розрахунок 50,00

середні витрати на придбання однієї одиниці - 
фотоапарат

тис. грн. розрахунок 27,00

середні витрати на придбання однієї одиниці - 
персональний комп’ютер (системний блок, 
монітор, клавіатура, маніпулятор “миша”, 
операційна система)

тис. грн. розрахунок

23,00

Показник якості
забезпечення гідних умов праці % внутрішній розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
.^ о а з о м

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 10 п 12 ІЗ
Усього 0,00 ------------ / Л 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма неводі.
2 Пункт і 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційни
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
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(ініціали і прізвище)

І. Г. Литвинова
(ініціали і прізвище)
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