
НаказДепартаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації26 березня 2019 року № 15_______________________________________
Паспортбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рікДепартамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної1. 2300000 _____________________________________________________________________адміністрації_____________________________________________________________________(код) (найменування головного розпорядника )Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ооласної державної2. 2310000 _____________________________________________________________________адміністрації____________________________________________________________________(код) (найменування відповідального виконавця)З- 2310180 ________________ 0133_________________ Інша діяльність у сфері державного управління(код) (КФКВЮ  (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500000,0 грн., у тому числі загального фонду - 500000,0 грн. та спеціального фонду - 0,0 тис. грн5. Підстави для виконання бюджетної програми :Конституція України (Закон України про прийняття Конституції України" від 28 06 1996 №254/96);Бюджетний кодекс України ( Закон України "Про прийняття Бюджетного кодексу України" від 08.07.2012 №2456-УІ),Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР.Рішення Запорізької обласної ради від 08 06.2017 № 84 "Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки";Рішення Запорізької обласної ради від 27.07.2017 № 11 "Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області на 2017-2020 роки" (зі змінами);Рішення Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 85 "Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами);Рішення Запорізької обласної ради від 30.08.2018 № 57 "Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами);Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 16 "Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами);' Рішення обласної ради від 14.03.2019 № 41 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 2019 рік (зі змінами та доповненнями)
6. Цілі держ авної політики. на досягнення яких спрямована реалізація бюдж етної програми№ з/п Цілі державної політикиі . Сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області
7. Мета бюдж ет ної програми :Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області; підвищення ефективності комунікації органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства; забезпечення участі громадських активістів у формуванні та реалізації державної і регіональної політики.



8. Завдання бюдж ет ної програми

№ з/п Завдання
1. Підвищити рівень громадянської культури, активізувати участь громадян у житті територіальних громад, діяльності інститутів громадянського суспільства, формуванні та реалізації державної політики2. Зміцнити дух патріотизму, національно-державної свідомості суспільства
3. Активізувати участь громадян у житті територіальних громад, діяльності інститутів громадянського суспільства, формуванні та реалізації державної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів, гри.

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальнийфонд Усього1 2 3 4 5
1. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017- 2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 08.06.2017р. №84 (зі змінами) 500000,0 500000,0Завдання 11. Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства1) Сприяння проведенню інформаційно-методичних семінарів з питань громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів 25000,0 25000,0Завдання 22. Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення1) Сприяння проведенню щорічних нарад, форумів та семінарів для представників організацій громадянського суспільства 90000,0 90000,0

2) Проведення інформаційних заходів із роз’яснення сутності та основних принципів соціально економічних реформ, висвітлення соціальних ініціатив органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 30000,0 30000,0
Завдання 33 Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку Запорізького регіону1) Стимулювання участі громадських організацій у популяризації діяльності Збройних Сил України, Національної гвардії України. Державної прикордонної служби України, волонтерського руху 25000,0 25000,0

2) Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів і програм інститутів громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 250000,0 250000,0
Завдання 44. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці



1) Організаційне та інформаційне стимулювання діяльності волонтерських організацій 25000,0 25000,0
4) Сприяння в організації та проведенні заходів щодо відзначення державних свят, ювілейних дат та інших суспільно важливих заходів за участю громадськості 55000,0 55000,0

Усього 500000,0 500000,0
10 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у  складі бюджетної програми, грн

№з/п Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 51. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 08.06.2017р. №84 (зі змінами) 500000,0 500000,0

Усього 500000,0 500000,0
11 Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 08.06,2017р. №84 (зі змінами) гри. Рішення облради від 22.03.2018 №18 500000,0 500000,0

Завдання 1
1) Сприяння проведенню інформаційно-методичних семінарів з питань громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів

і затрат
Обсяг витрат на проведення семінарів, публічних дискусій, у т.ч. на транспортне забезпечення та придбання інформаційних брошур грн. Кошторис на 2019 рік 25000,0 25000,0

2 продукту
кількість проведених заходів:- публічні дискусії;- семінари. захід

Затверджений календарний план роботи Управління комунікацій з громадськістю Департаменту
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3 ефективності
Середній розмір витрат на проведення 1 заходу грн. Розрахунково, виходячи з кількості запланованих заходів 5000,0 5000,0

4 якостівідсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих % Стат. дані, на підставі звітів 100 100
Завдання 2

1) Сприяння проведенню щорічних нарад, форумів та семінарів для представників організацій громадянського суспільства
2) Проведення інформаційних заходів із роз’яснення сутності та основних принципів соціально-економічних реформ, висвітлення соціальних ініціатив органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

1 затрат
Обсяг витрат на проведення щорічних нарад, форумів та семінарів, у т ч. на транспортне забезпечення, на придбання канцелярської, квіткової продукції та послуг звукопідсилення грн Кошторис на 2019 рік 90000,0 90000,0
затрат
Обсяг витрат на проведення інформаційних заходів, у т.ч. на придбання поліграфічної продукції, меморіальних та інформаційних дощок на чесгь загиблих воїнів АТО та ООС грн. Кошторис на 2019 рік 30000,0 30000,0

2 продуту
кількість проведених заходів:- форуми:- щорічні наради;- регіональний зїзд сімей загиблих воїнів АТО;- кущові зустрічі;- семінари.

захід
Затверджений календарний план роботи Управління комунікацій з громадськістю Департаменту

1152
11152

продукту
кількість проведених заходів:- урочиста церемонія відкриття меморіальних дощок на честь загиблих воїнів АТО та на честь 100 річчя Української революції 1917-1921 рр.;- інформаційні заходи із роз'яснення сутності та принципів соц.-екон. реформ, висвітлення соц. ініціатив органів виконавчої влади.

захід
Затверджений календарний план роботи Управління комунікацій з громадськістю Департаменту

33 33



3 ефективності
Середній розмір витрат на проведення і заходу грн. Розрахунково, виходячи з кількості запланованих заходів 9000,0 9000,0
ефективності
Середній розмір витрат на проведення 1 заходу- грн. Розрахунково, виходячи з кількості запланованих заходів 5000,0 5000,0

4 якостівідсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих %
Стат дані, на підставі звітів 100 100

якостівідсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих % Стат. дані, на підставі звітів 100 100
З а в д а н н я  31) Стимулювання участі громадських організацій у попу ляризації діяльності Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, волонтерського руху

2) Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів і програм інститутів громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049
1 затратОбсяг витрат на проведення конкурсу "Кращий волонтер року" та проведення зустрічей волонтерами з учасниками АТО на передовій, у т.ч. на транспортне забезпечення, на виготовелння інформаційних носіїв (сіті-лайт), придбання поліграфічної продукції, а також канцелярської продукції грн. Кошторис на 2019 рік 25000,00 25000,0

затрат
Обсяг витрат на проведення конкурсів для інститутів громадянського суспільства відповідно до постанови Кабінету' Міністрів України від 12 10.2011 № 1049 грн. Кошторис на 2019 рік 250000,0 250000,0

2 продукту
кількість проведених заходів:- конкурс "Кращий волонтер року";- зустрічі волонетрів с учасниками АТО на передовій захід

Затверджений календарний план роботи Управління комунікацій з громадськістю Департаменту
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продукту
кількість проведених конкурсів захід

Затверджений календарний план роботи Управління комунікацій з громадськістю Департаменту
5 5

3 ефективності
Середній розмір витрат на проведення 1 заходу грн. Розрахунково, виходячи з кількості запланованих заходів 6250,0 6250,0
ефективності
Середній розмір витрат на проведення 1 заходу грн. Розрахунково, виходячи з кількості запланованих заходів 50000,0 50000,0

4 якостівідсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих %
Стат. дані, на підставі звітів 100 100

якості
відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих %

Розрахунково, виходячи із кількості запланованих до виконання заходів 100 100
З а в д а н н я  4

1) Організаційне та інформаційне стимулювання діяльності волонтерських організацій
4) 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 підтримку проведення акцій волонтерськими організаціями, у т.ч. на транспортне забезпечення, на виготовлення інформаційних афіш, поліграфічної продукції (календарі), розміщення оголошення в газеті грн Кошторис на 2019 рік 25000,0 25000,0
затрат
Обсяг витрат на організацію та проведення відзначення державних та суспільно важливих заходів за участю громадськості, у т.ч. на транспортне забезпечення, на придбання прапорової продукції, лампадок, послуг звукопідсилення грн. Кошторис на 2019 рік 55000,0 55000.0



2 продуктукількість проведених заходів (акції волонтерських організацій):- акція "Волонтерський кошик солдату".- акція на підтримку бійців у зоні АТО до Дня Незалежності України;- акція "Новорічний подарунок бійцю АТО".
захід

Затверджений календарний план роботи Управління комунікацій з громадськістю Департаменту
3 3

продукту
кількість проведених заходів (вшанування пам'яті загиблих 93 ОМБР та 55 ОАБР; День пам'яті та примирення. День перемоги; День Конституції України; День Державного прапору України; День захисника України; День гідності та свободи; День вшанування жертв голодоморів в Україні; День Збройних Сил України; День незалежності України)

захід
Затверджений календарний план роботи Управління комунікацій з громадськістю Департаменту

10 10
3 ефективності

Середній розмір витрат на проведення 1 заходу грн. Розрахунково, виходячи з кількості запланованих заходів 8333,33 8333,33
ефективності
Середній розмір витрат на проведення 1 заходу грн. Розрахунково, виходячи з кількості запланованих заходів 5500,0 5500,0

4 якостівідсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих % Стат дані, на підставі звітів 100 100якостівідсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих % Стат дані, на підставі звітів 100 100

26 .03.2019


