
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту інформаційної діяльності та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
комунікацій з громадськістю Запорізької обласної 
державної адміністрації__________________________
05.03.2020 № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

2.

3.

4.

5.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької 
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької 
обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

2300000 34718647

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) 
місцевого бюджету)

2310000 34718647

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за СДРПОУ) 
місцевого бюджету та номер в системі головного 

розпорядника коштів місцевого бюджету)

2310180 0180 0133
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації 

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого видатків та кредитування
бюджету) бюджету)

Інша діяльність у сфері державного 
____________управління____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2300000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 196000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 196000,00 гривень та
спеціального фонду - 0,00 гривень
Підстави для виконання бюджетної програми
1 Конституція України (Закон України про прийняття Конституції України" від 28.06.1996 № 254/96);
2 Бюджетний кодекс України ( Закон України "Про прийняття Бюджетного кодексу України" від 08 07.2012 № 2456-УІ);
3 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05 1997 № 280/97-ВР;
4 Рішення Запорізької обласної ради від 08.06.2017 № 84 "Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій 
області на 2017-2020 роки";
5 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),
6 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);
7 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);
8 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);
9 Рішення Запорізької обласної ради від 27 02.2020 № 69 "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);
10 Рішення обласної ради від 27 02.2020 № 88 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 12 12.2019 № 141 "Про 
обласний бюджет на 2020 рік".



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1. Сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області

7. 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 участі громадських активістів у 
формуванні та реалізації державної і регіональної політики

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1. Підвищити рівень громадянської культури, активізувати участь громадян у житті територіальних громад, діяльності інститутів громадянського 
суспільства, формуванні та реалізації державної політики

2. 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
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 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)

196000,0 196000,0

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

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 надасться фінансова підтримка, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
12 10.2011 № 1049

196000,0 196000,0

Усього 196000,0 196000,0



ід  Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 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)

196000,0 196000,0

Усього 196000,0 196000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

Завдання 1

2) Надання фінансової підтримки 
на реалізацію проектів і програм 
інститутів громадянського 
суспільства відповідно до 
Порядку проведення конкурсу 3 
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
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1 затрат

Обсяг витрат на реалізацію 
проектів громадянського 
суспільстваспільства відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.10.2011 № 1049

грн
Кошторис на 2020 рік. 
Рішення сесії облради 
від 27.02.2020 № 88

196000,0 196000,0

2 продукту

кількість проектів громадянських 
об'єднань захід

Затверджений 
календарний план 
роботи Управління 

комунікацій з 
громадськістю 
Департаменту

4 4

3 ефективності

Середній розмір витрат на 
проведення 1 заходу грн

Розрахунково, виходячи 
з кількості запланованих 

заходів
49000,0 49000,0

4 якості

Динаміка кількості реалізованих 
проектів порівняно з попереднім 
періодом ( у 2019 році 
реалізовано 4 проекти 
громадянських об'єднань)

%

Розрахунково виходячи 
з кількості реалізованих 
проектів у 2019 році та 
запланованих на 2020 

рік

100 100

Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю ЗОДА
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Лєван ШИШИНАШВІЛІ
(ініціали ініціал прізвище)

Сергій МЕДВІДЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


