
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації і

Департаменту фінансів Запорізької обласної державної 
адміністрації______________________________________________

06.09.2018 №  50/253________________________________________________

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

23_____  Департамент інформаційної діял ьності та  комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації_______
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Департамент інформаційної діяльності та  комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

 ------------------------- Інша діяльність у сфері державного управління________________________________________________
(КТФКВК)

4. Обсяг бюдж етних призначень /бю дж ет них асигнувань - 880,00  тис грн., у тому числі загального фонду - 880,00 тис. гри. та  спеціального фонду - тис грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України (Закон України "Про прийняття Конституції України" від 28.06.1996р. №254/96),

бюджетний кодекс України (Закон України "Про прийняття Бюджетного кодексу України" від 08.07.2010р. №2456-У1);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР,

Рішення Запорізької обласної ради від 05.03.2015 №8 «Про Програму підтримки інформаційно-просвітницької діяльності у Запорізькій області на 2015-2018 
роки";

Рішення Запорізької обласної ради від 06.04.2017р. №66 "П ро Програму підтримки розвитку козацтва у Запорізькій області на 2017-2020 роки";

Рішення Запорізької обласної ради від 08.06.2017 №84 "Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у запорізькій област і на 2017-2020 роки",

Рішення Запорізької обласної ради від 27.07.2017 р. №11 "Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння розвит ку іромадянського суспільства в 
Запорізькій області на 2017-2020 роки",

Рішення Запорізької обласної ради від 06 04.2017р. №43 "Про внесення змін до Програми підтримки розвитку інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 2015-2018 роки",

Рішення Запорізької обласної ради від 01.03.2018р. № 84 "Про внесення змін до Проірами підтримки розвитку інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій обласп на 2015-2018 роки ";

Рішення Запорізької обласної ради від 0 1 03 2 0 18р №85 "Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області 
на 2017-2020 роки".

Рішення обласної ради від 22.03.2017р. №18 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11,2017 №  63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» 
(зі змінами т а  доповненнями).

Рішення обласної ради від 30.08.2018р №58 «Про внесення змін до Проірами підтримки розвитку козацтва у Запорізькій обласп на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 №66";

Рішення обласної ради від 30.08.2018р №59 «Про внесення змін до Програми підтримки розвит ку інформаційно-просвітницької діяльності іромадських 
організацій у Запорізькій області на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 05 03 2015 №8 (зі змінами)"

6. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області; підвищення ефективності 
комунікації органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, забезпечення учасп іромадських активістів у формуванні та  реалізації 
державної і регіональної політики; залучення представників громадських організацій, іромадських рад при органах виконавчої влади та  місцевого самоврядування до 
інформаційно-просвітницької та  лекторської діяльності; створення системи оперативного моніторингу та  врахування іромадської думки в діяльності органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування; забезпечення інституційного укріплення патріотичного козацького громадського руху; забезпечення ефективного 
механізму взаємодії органів державної влади та  козацьких громадських організацій; відродження національної пам'яті.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюдж етної програми

(К1ІКІЖ МИ)

З 2310180

N
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1
2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

8  Обсяги фінансування бюдж етно!програми \  розрізі підпрограм та завдань:

КФКВК
Підпроірама/завдання бюджетної програми : Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

2310180 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма підтримки розвитку інформаційно-просвітницької 
діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2015- 
2018 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької обласної 
ради від 05.03.2015 року №8(зі змінами)



Завдання 1

* 1 Сприяння органгзаційно-методичній роботі, підтримці науково- 
просвітницької діяльності та  масових заходів громадських організацій

1.1 Сприяння діяльності та надання організаційно-методичної допомоги в 
організації роботи консультативно-дорадчих органів при Запорізькій 
обласній державній адміністрації

25,0 25,0

1.2. Сприяння в організації масових заходів, проведенню консультацій з 
громадськістю, іромадськими організаціями, з питань формування і 
реалізації державної політики, роз’яснення сутності та  змісту політики 
Президента України та  Кабінету Міністрів України

175,0 175,0

1.3. Сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів: 
засідання за круглими столами, екскурсій, вечорів-пам’яті, мітингів- 
реквієм, громадських слухань, тематичних інформаційних годин із 
залученням широкого кола громадських організацій, депутатів місцевих 
рад і фахівців місцевих органів виконавчої влади та місцевою 
самоврядування

80,0 80,0

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Запорізькій області на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 
сесн обласної ради від 08.06.2017р. №84 (зі змінами)

500,0 500.0

Завдання 3

2. Забезпечення ефективних процедур участі громадськості підчас 
формування та  реалізації державної, регіональної політики, вирішення 
питань місцевого значення

2.1. Проведення щорічних нарад, форумів та семінарів для представників 
організацій громадянського суспільства 50,0 50,0

Завдання 4

3 Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в 
соціально-економічному розвитку України та  Запорізького регіону.

3.1. Стимулювання участі громадських організацій у популяризації 
діяльності Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України, волонтерського руху

25,0 25,0

Завдання 5

4. Створення сприятливих умов для міжсекгоральної співпраці

4.4. Сприяння в організації та  проведенні заходів щодо відзначення 
державних свят, ювілейних дат та  інших суспільно важливих заходів за  
участю громадськості

425,0 425,0

Завдання 6

Програма підтримки розвитку козацтва у Запорізькій області на 
2017-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької 
обласної ради від 06.04.2017 року №66 (зі змінами)

100,0 100,0

1 Сприяння заходам козацьких іромадських організацій на підтримку 
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної 
прикордонної служби України, демобілізованих учасників 
Антитерорисгичної операції.

1.1. Сприяння проведенню патріотичних та  культурно-мистецьких заходів 
за участі козацьких організацій на підтримку військових частин Збройних 
Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної 
служби України

10,0 10,0

1.2 Організація та проведення заходів із вшанування пам’яті загиблих 
захисників України всіх часів (День переможних козацьких походів, День 
Івана Сірка, День перемог Святослава Хороброго, День Дмитра 
Сагайдачного, День Українського козацтва, День Байди Витневецького, 
День вшанування козацьких прашурів)

30,0 30,0

. Завдання 7

2. Укріплення організаційних засад козацького руху, сприяння участі 
громадських активістів у заходах із охорони громадського порядку

2.1 Проведення навчально-методичних семінарів, конференцій, засідань 
за круглими еголами з питань розбудови козацького руху за участі органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів

30,0 30,0



2.2 Проведення засідань обласної координаційної ради з питань козацтва, 
Міжнародних конгресів козацтва в Запорізькій області

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у  складі бюдж етної програми
_____________________________________________________________ _________________________________ __________________________________________________(тис.гри)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми К11КВК
загальний

фонд
спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Програма підтримки розвитку інформаційно-просвітницької 
діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2015 
2018 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької обласної 
ради від 05 03.2015 року № 8 (зі змінами)

280,0 280,0

Проірама сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Запорізькій області на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 
сесії обласної ради від 08.06.2017р №84 (зі змінами)

500,0 500,0

Програма підтримки розвитку козацтва у Запорізькій області на 
2017-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької 
обласної ради від 06.04.2017 року № 66 (зі змінами)

100,0 100,0

10. Результативні показники бюдж етної програми у  розрізі підпрограм і завдань:

№
з/п

к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 б

2310180 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма підтримки розвитку 
інформаційно-просвітницької 
діяльності громадських організацій у 
Запорізькій області на 2015-2018 роки, 
затвердженої рішенням сесії 
Запорізької обласної ради від 
05.03.2015 року №8 (зі змінами)

тис.грн.
Рішення сесії облрали від 22.03.2018 

№18; від 30.08.2018 №59
280,0

Завдання 1

1.1. Сприяння діяльності та  надання 
організаційно-методичної допомоги в 
організації роботи консультагивно-дорадчих 
органів при Запорізькій обласній державній 
адміністрації

1.2 Сприяння в організації масових заходів, 
проведенню консультацій з громадськістю, 
громадськими організаціями, з питань 
формування і реалізації державної політики, 
роз’яснення сутності та  змісту політики 
Президента України та Кабінету Міністрів 
У краї ни

1.3. Сприяння проведенню інформаційно- 
просвітницьких заходів: засідання за круглими 
столами, екскурсій, вечорів-пам’яті, мітинпв- 
реквієм, громадських слухань, тематичних 
інформаційних годин із залученням широкого 
кола громадських організацій, депутатів 
місцевих рад і фахівців місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування

1 затрат

Обсяг витрат на придбання канцелярської, 
поліграфічної продукції, оплату послуг 
транспортного забезпечення для подальшого 
надання організаційно-методичної допомоги в 
організації роботи консул ьтативно-дорадчих 
органів при ЗОДА

тис гри. Кошторис на 2018р. 25,0



-

Обсяг витрат на розміщення інформаційних 
матеріалів соціального змісту та  з нагоди 
відзначення державних свят на білбордах, 
сітілайтах, витрати на придбання 
канцелярської, поліграфічної продукції

тис грн. Кошторис на 2018р. 175,0

Обсяг витраг на придбання канцелярської, 
поліграфічної, квіткової продукції, оплату 
послуг транспортного забезпечення, 
звукопідсилення для проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів

тис грн. Кошторис на 2018р. 80,0

2 продукту

кількість проведених семінарів та  круглих 
столів захід

Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з іромадськістю 

Департаменту
35

кількість проведених консультацій з 
іромадськістю, іромадськими організаціями захід

Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з громадськістю 

Департаменту
15

кількість проведених засідань за круглими 
столами, "громадських слухань", тематичних 
інформаційних годин, вечорів-пам'яті, 
екскурсій

захід
Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з  громадськістю 

Департаменту
50

3 ефективності

середній розмір витрат на проведення 1 заходу тис. грн.
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
0,71

середній розмір витрат на проведення 1 заходу тис. грн.
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
11,67

середній розмір витрат на проведення 1 заходу тио.грн.
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
1,6

4 якості

відсоток виконання кількості заходів 
відповідно до запланованих %

Стат дані, на підставі попередніх виконаних 
договорів

100

відсоток виконання кількості заходів 
відповідно до запланованих %

С тт'.дані, на підставі попередніх виконаних 
договорів

100

відсоток виконання кількості заходів 
відповідно до запланованих %

Стат.дані, на підставі попередніх виконаних 
договорів

100

23 ЮТ 80 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Запорізькій області на 2017-2020 роки, 
затверджена рішенням сесії обласної 
ради від 08.06.2017р. №84 (зі змінами)

тис.грн. Рішення сесії облради від 22.03.2018 №18 500,0

Завдання 3

2.1. Проведення щорічних нарад, форумів та  
семінарів для представників організацій 
іромадянського суспільства

1 затрат

Обсяг витрат на придбання канцелярської, 
поліграфічної продукції. тис. грн. Кошторис на 2018р. 50,0

2 продукту

кількість нарад, форумів та  семінарів захід
Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з громадськістю 

Департаменту
25

3 ефективності

середній розмір витрат па проведення 1 заходу тис грн.
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
2,0

4 якості

відсоток виконання кількості заходів 
відповідно до запланованих %

Стат.дані, на підставі попередніх виконаних 
договорів

100



Завдання 4
" ;

3.1. Стимулювання участі громадських 
організацій у популяризації діяльності 
Збройних Сил України, Національної гвардії 
України, Державної прикордонної служби 
України, волонтерського руху

1 затрат

Обсяг витрат на придбання сувенірної 
продукції (державні прапори, прапори 
Запорізької області та  військових частин)

тис.грн. Кошторис на 2018р. 25,0

2 продукту

кількість проведених заходів захід
Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з громадськістю 

Департаменту
10

3 ефективності

середній розмір витраї- на проведення 1 заходу ти сгрн
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
2,5

4 якості

відсоток виконання кількості заходів 
відповідно до запланованих %

Стат.дані, на підставі попередніх виконаних 
договорів

100

Завдання 5

4 7 Сприяння в організації та  проведенні 
заходів щодо відзначення державних свят, 
ювілейних дат та інших суспільно важливих 
заходів за  участю громадськості

1 затрат

Обсяг витрат на придбання канцелярських 
товарів, нагороджувальної та сувенірної 
продукції.

тис.грн. Кошторис на 2018р. 425,0

2 продукту

кількість проведених заходів захід
Затверджений календарний план роботи 
Управління комушкацій з громадськістю 

Департаменту
6

3 ефективності

середній розмір витрат на проведення 1 заходу тис.грн
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
70,83

4 якості

відсоток виконання кількості заходів 
відповідно до запланованих %

Стат.дані, на підставі попередніх виконаних 
договорів

100

2310180 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма підтримки розвитку козацтва 
у Запорізькій області на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням сесії 
Запорізької обласної ради нід 
06.04.2017 року №66 (зі змінами)

тис.грн.
Рішення сесії облради від 22.03.2018 №18; 

від 30.08.2018 № 68
100,0

Завдання 6

1.1. Сприяння проведенню патріотичних та 
культурно-мистецьких заходів за.участі 
козацьких організацій на підтримку військових 
частин Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Державної прикордонної 
служби України

1.2. Організація та проведення заходів із 
вшанування пам'яті загиблих захисників 
України всіх часів (День переможних 
козацьких походів. День Івана Сірка, День 
перемог Святослава Хороброго, День Дмитра 
Сагайдачного, День Українського козацтва. 
День Ьайди Вишневенького, День вшанування 
козацьких пращурів)

1 затрат



Обсяг витрат на транспортне забезпечення та 
придбання прапорової продукції тис.грн. Кошторис на 2018р. 10,0

Обсяг витрат на транспортне забезпечення, 
розміщення інформаційних матеріалів на 
білбордах, придбання квіткової продукції, 
придбання прапорів.

тис.гри. Кошторис на 2018р. 30,0

2 продукту

кількість проведених патріотичних та 
кульїурно-мисгецьких заходів за участі 
козацьких організацій

захід
Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з громадськістю 

Департаменту
3

кількість проведених заходів із вшанування 
нам'яті загиблих захисників України всіх часів

захід
Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з громадськістю 

Департаменту'
10

3 ефективності

середній розмір витрат на проведення 1 заходу тис.ірн.
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
3,33

середній розмір витрат на проведення 1 заходу тис гри.
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
3,0

4 якості

відсоток виконання кількості проведених 
заходів відповідно до запланованих

%
Стат.дані, на підставі попередніх виконаних 

договорів
100

відсоток виконання проведення заходів 
відповідно до запланованих

%
Стат.дані, на підставі попередніх виконаних 

договорів
100

Завдання 7

2.1. Проведення навчально-методичних 
семінарів, конференцій, засідань за круглими 
столами з питань розбудови козацького руху' за 
участі органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів

2.2. Проведення засідань обласної 
координаційної ради з  питань козацтва, 
М іжнародних конгресів козацтва в Запорізькій 
області

1 затрат

Обсяг витрат на транспортне забезпечення, 
виготовлення та  придбання поліграфічної 
продукції, на придбання канцелярських товарів

тис.грн. Кошторис на 2018р. 30,0

обсяг витрат на транспортне забезпечення, 
придбання канцелярських товарів, 
поліграфічної, прапорової продукції, послуги 
звукопідсилення

тис.грн. Кошторис на 2018р. 30,0

2 продукту

кількість проведених семінарів, конференцій, 
засідань за  "круглими столами11

захід
Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з громадськістю 

Департаменту
4

кількість проведених засідань обласної 
координаційної ради з питань козацтва. 
М іжнародних конгресів козацтва в Запорізькій
області

захід
Затверджений календарний план роботи 
Управління комунікацій з громадськістю 

Департаменту 6

3 ефективності

середній розмір витрат на проведення 1 заходу тис.грн.
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
7,5

середній розмір витрат на проведення 1 заходу тис.грн.
Розрахунково, виходячи з кількості 

запланнованих заходів
5,0

4 якості

відсоток виконання кількості заходів 
відповідно до запланованих %

Стат.дані, на підставі попередніх виконаних 
договорів

100

відсоток виконання кількості заходів 
відповідно до запланованих %

.
1

Стат.дані, на підставі попередніх виконаних 
договорів

100



1 /. Д ж  ерела  ф інансування інвест иційних проект ів у  розр із і п ідпрограм  2

Ко
д

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня звітного 
період}'

План видатків звітного періоду 1 Ірогпоз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проектуЗ

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П
Ііідпроірама 1

Інвестиційний 
проект 1

Надходження и  
бюджету

Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

] Код функціонально! класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

“ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів па реалізацію інй^цгібйних проектів 
З Прогноз видатків до кіпця реалізації інвестиційного проекту зазначаггься з розбивкою за

Директор Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ЗО ДА

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів 
ЗОДА
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