
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради 

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого б ю д ж е т у ) 

21.05.2021 р . № 136-р 

Паспорт 
•У 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

1. 0200000 Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради 04051052 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за Є Д Р П О У ) 

2. 0210000 Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради 04051052 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(найменування відповідального виконавця) (код за Є Д Р П О У ) 

3. 0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 02558000000 

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) 

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету) 

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

(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1590000 гривень , у тому числі загального фонду - 1590000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України 
№945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів" 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
№ 
з/п Ціль державної політики 

Реалізація програми спрямована на досягнення належних умов висвітлення соціально-економічного, культурного, політичного життя громади 

7. Мета бюджетної програми 

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 



% 
8. Завдання бюджетної програми 

№ 
з/п Завдання 

1 Фінансова підтримка діяльності засобів масової інформації та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами масової інформації 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 Э 4 5 

1 Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих 
органів влади засобами телебачення 1 440 000 0 1 440 000 

2 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність 
місцевих органів влади засобами радіомовлення > 150 000 0 150 000 

Усього 1 590 000 0 1 590 000 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 
гривень 

№ 
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 5 
Усього 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 5 6 7 
1 затрат 

всього видатків грн. фінансова звітність 1 290 000,00 0,00 1 290 000,00 
кількість радіостанцій од. інформація установи 1,00 0,00 1,00 
обсяг підтримки тис.грн. звітність установи 150 000,00 0,00 150 000,00 

2 продукту 
обсяг телепродукту годин статистична звітність 365,00 0,00 365,00 
обсяг радіомовлення годин інформація установи 21,45 0,00 21,45 

3 ефективності 
видатки на одиницю телепродукту грн/годин фінансова звітність 3 534,20 0,00 3 534,20 
видатки на одиницю радіомовлення грн/годин розрахунок 6 993,00 0,00 6 993,00 

4 якості 
динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком відс. статистична звітність 100,00 0,00 100,00 
темп зростання видатків на одиницю радіомовлення порівняно з 
попереднім роком відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 



1 2 3 4 5 6 7 
темп зростання обсягу радіомовлення порівняно з попереднім 
роком відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: Ц 
Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради 

Начальник фінансово-економічного управління міської ради 

26.05.2021 р. 

М.П. 

Тетяна БОРИСОВА 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Віктор РОТАР 
(ініціали/ініціал, прізвище) 


