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НАКАЗ

22 грудня 2020 року №97

Про внесення змін до 
паспорту бюджетної програми 
на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 (із 
змінами), рішення Рівненської обласної ради від 17.03.2017 № 484 «Про 
Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській області 
на 2017-2021 роки», (зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 
15.12.2020 №15 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області 
на 2020 рік»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік управління 
інформаційної діяльності та комунікацій Рівненської обласної державної 
адміністрації за КПКВК МБ: 2310180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління» (видатки на реалізацію «Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Рівненській області на 2017-2021 роки»), 
затвердженого наказом управління інформаційної діяльності та комунікацій 
Рівненської обласної державної адміністрації від 22.12.2020 №97, виклавши 
його у новій редакції, що додається.

Начальник управління Олександр ПОЛІЩУК

mailto:vnpol@icc.rv.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної 
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

МУЛ, МУ-

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління інформаційної діяльності та
і. 2300000 комунікацій з громадськістю Рівненської 35103316

обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого (код за ЄДРПОУ)

бюджету)

2- 2310000 Управління інформаційної діяльності та 35103316
комунікацій з громадськістю Рівненської

обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2310180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 17100000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
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 - 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00____гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення обласної ради від 17.03.2017 №484 «Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській 
області на 2017-2021 роки»,(зі змінами);

рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік»;
рішення Рівненської обласної ради від 15.12.2020 № 15 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік»;

положення про Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації
від 22.01.2013 №36 (в редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 03.12.2015 №698);

постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження порядку з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», зі змінами.



8. Завдання бюджетної програми

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

N з/п Ціль державної політики 1:
Реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки •ч

Ціль державної політики 2:
Здійснення обласною державною адміністрацією заходів із метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського 
суспільства в області, їх залучення до формування та реалізації державної і регіональної політики

7.

Мета бюджетної програми:створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії 
громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для 

реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, 
громадської ініціативи та самоорганізації, підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства для вирішення завдань регіональної політики; 
створення умов для участі громадян у розробленні проектів; проведення соціологічних досліджень громадської думки; забезпечення підтримки діяльності 
консультативно-дорадчих органів для спільного вирішення завдань суспільного розвитку області та регіональної політики.

N з/п Завдання
1 Реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

2 Налагодження ефективної та конструктивної системи постійного діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування для спільного вирішення завдань державної та регіональної політики

3 Запровадження обов’язкового залучення організацій громадянського суспільства до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно 
значущих послугах

4 Забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування доступу громадськості до консультацій та правової допомоги 
з питань порядку створення і діяльності організацій громадянського суспільства

5 Організація проведення постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень

6 Забезпечення надання методичної, консультативної та організаційної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування 
з питань взаємодії з організаціями, громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства

7 Проведення просвітницьких заходів та соціальної реклами з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку 
громадянського суспільства



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1

Забезпечення проведення 
публічних консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації громадянами 
конституційного права на участь в управлінні 
державними справами, обговорення проектів 
регіональних програм з соціально- 
економічного і культурного розвитку, 
відповідних галузевих програм, проектів 
регуляторних актів, інших актуальних питань 
соціально-економічного та гуманітарного 
розвитку («Дні відкритих дверей», громадські 
обговорення, засідання за круглим столом, 
організація роботи консультативно-дорадчих 
органів при облдержадміністрації, 
спілкування у соціальних мережах тощо). 
Проведення спільних навчально-методичних 
семінарів та тренінгів для представників 
інститутів громадянського суспільства та 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
щодо організації та проведення консультацій 
з громадськістю

40 000,00 0,00 40 000,00

2 Організація проведення
публічних громадських обговорень у формі 
електронних консультацій з громадськістю, 
Інтернет-конференцій з тематики розвитку 
громадянського суспільства тощо

8 000,00 0,00 8 000,00



3

»

Організація проведення незалежних
соціологічних досліджень щодо оцінки 
соціально-економічної ситуації та суспільних 
відносин в області, формування рейтингу 
регіональних проблем, які потребують 
першочергового розв’язання.Створення на 
офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, 
обласної ради електронних архівів
відповідних досліджень

50 000,00 0,00 50 000,00

5
Організація заходів щодо
організаційної та інформаційної підтримки 

проведення обласного конкурсу проектів

2 000,00 0,00 2 000,00

Усього 100 000,00 0,00 100 000,00

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 в

Рівненській області на 2017 - 2021 
роки

100 000,00 0,00 100 000,00

Усього 100 000,00 0,00 100 000,00



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

Забезпечення проведення публічних 
консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації громадянами 
конституційного права на участь в управлінні 
державними справами, обговорення проектів 
регіональних програм з соціально- 
економічного і культурного розвитку, 
відповідних галузевих програм, проектів 
регуляторних актів, інших актуальних питань 
соціально-економічного та гуманітарного 
розвитку («Дні відкритих дверей», громадські 
обговорення, засідання за круглим столом, 
організація роботи консультативно-дорадчих 
органів при облдержадміністрації, 
спілкування у соціальних мережах тощо). 
Проведення спільних навчально-методичних 
семінарів та тренінгів для представників 
інститутів громадянського суспільства та 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
щодо організації та проведення консультацій 
з громадськістю

1 затрат

1.1 Обсяг видатків грн

Перелік заходів програми 
сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Рівненській 
області на 2017 - 2021 роки

40 000,00 0,00 40 000,00

2 продукту
2.1 Кількість проведених заходів од. ЗВІТ 4 0,00 4

3 ефективності



3.1
Середні витрати на проведення одного 
заходу грн звіт 10 000,00 0,00 10 000,00

4 ЯКОСТІ

4.1 Відсоток виконання завдання % звіт 100 0,00 100,00

Організація проведення публічних 
громадських обговорень у формі електронних 
консультацій з громадськістю, Інтернет- 
конференцій з тематики розвитку 
громадянського суспільства тощо

1 затрат

1.1 Обсяг видатків грн

Перелік заходів програми 
сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Рівненській 
області на 2017 - 2021 роки

8 000,00 0,00 8 000,00

2 продукту
2.1 Кількість проведених заходів ОД. ЗВІТ 1 0,00 1

3 ефективності
3.1

Середні витрати на проведення одного 
заходу грн ЗВІТ 8 000,00 0,00 8 000,00

4 ЯКОСТІ

4.1 Відсоток виконання завдання % ЗВІТ 100 0,00 100,00

Організація проведення незалежних 
соціологічних досліджень щодо оцінки 
соціально-економічної ситуації та суспільних 
відносин в області, формування рейтингу 
регіональних проблем, які потребують 
першочергового розв’язання.Створення на 
офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, 
обласної ради електронних архівів 
відповідних досліджень

1 затрат

1.1 Обсяг видатків грн

Перелік заходів програми 
сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Рівненській 
області на 2017 - 2021 роки

50 000,00 0,00 50 000,00



2 продукту
2.1 Кількість проведених заходів од. звіт 1 0,00 1
3 ефективності

3.1
Середні витрати на проведення одного 
заходу грн звіт 50 000,00 0,00 50 000,00

4 ЯКОСТІ

4.1 Відсоток виконання завдання % звіт 100 0,00 100,00
Підтримка проектів і програм інститутів 
громадянського суспільства області, 
спрямованих на вирішення пріоритетних 
питань регіональної політики, за напрямами, 
що відповідають основним принципам 
Стратегії розвитку Рівненської області на 
період до 2020 року,схваленої 
розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 28 листопада 2014 
року №612 та затвердженої рішенням 
Рівненської обласної ради від 18 грудня 2014 
року №1374, відповідно до Порядку 
проведення обласного конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надасться 
фінансова підтримка, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
12 жовтня 2011 року №1049, зі змінами

Організаційна та інформаційна підтримки 
проведення обласного конкурсу проектів

1 затрат

1.1 Обсяг видатків грн

Перелік заходів програми 
сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Рівненській 
області на 2017 - 2021 роки

2 000,00 0,00 2 000,00

2 продукту
2.1 Кількість проведених заходів од. ЗВІТ 1 0,00 1

3 ефективності
3.1

Середні витрати на проведення одного 
заходу грн звіт 2 000,00 0,00 2 000,00



4 якості
4.1 Відсоток виконання завдання % ЗВІТ 100 0,00 100,00

Начальник управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Рівненської обласної 
державної адміністрації О.П.ПОЛІЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

М.

гу фінансів

Л.А.БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)


