
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ТА СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

НАКАЗ

31 серпня 2021 року м. Рівне №26

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2021 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, 
рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про Програму 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській області на 2017- 
2021 роки», (зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 
№ 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік», (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік департаменту 
цифрової трансформації та суспільних 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»), що 
додається.

Директор департаменту Олександр ПОЛІЩУК



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 цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської 
обласної державної адміністрації

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської обласної державної 
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44267817

(код за ЄДРПОУ)

1. 2300000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

' 2. 2310000 Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій 44267817
Рівненської обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1 3. 2310180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 17100000000
1 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікаціє©

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 300 000,00 гривень та

І спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
■ Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», 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 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненській області на 2021 рік», (зі

(змінами), положення про Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської обласної державної адміністрації від 07.06.2021 №441

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

№ з/п Ціль державної політики

1

Здійснення обласною державною адміністрацією заходів із метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в області. їх 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, створення сприятливих умов 
для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства для вирішення завдань регіональної політики



/. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки
2 Налагодження діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для вирішення завдань державної та регіональної політики
3 Забезпечення фінансової підтримки програм (проектів, заходів) розроблених громадськими об'єднаннями
4 Запровадження обов’язкового залучення організацій громадянського суспільства до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих послугах
5 Забезпечення доступу громадськості до консультацій та правової допомоги з питань порядку створення і діяльності організацій громадянського суспільства
6 Проведення соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
7 Забезпечення надання методичної, консультативної та організаційної допомоги з питань розвитку громадянського суспільства
8 Проведення просвітницьких заходів з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю, громадських 
обговорень, засідань за круглим столом, організація роботи консультативно - дорадчих 
органів при облдержадміністрації тощо.

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.

10 000,00 0,00 10 000,00

3
Підтримка проектів і програм громадських об'єднань, відповідно до Порядку проведення 
конкурсу затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року 
№ 1049.

250 000,00 0,00 250 000,00

УСЬОГО 300 000,00 0,00 300 000,00

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

№ 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 300 000,00 0,00 300 000,00

_______  і Усього 300 000,00 0,00 300 000,00



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1

Обсяг видатків на проведення заходу забезпечення проведення 
публічних консультацій з громадськістю, громадських обговорень, 
засідань за круглим столом, організація роботи консультативно - 

дорадчих органів при облдержадміністрації тощо.
грн.

Рішення Рівненської обласної ради 
«Про обласний бюджет Рівненської 

області на 2021 рік» 40 000,00 0,00 40 000,00

2

Обсяг видатків на проведення заходу організації проведення 
публічних громадських обговорень у формі електронних 

консультацій з громадськістю, Інтернет-конференцій з тематики 
розвитку громадянського суспільства тощо.

грн.

Рішення Рівненської обласної ради 
«Про обласний бюджет Рівненської 

області на 2021 рік» 10 000,00 0,00 10 000,00

3

Обсяг видатків на проведення заходу на підтримку проектів і 
програм громадських об'єднань, відповідно до Порядку проведення 
конкурсу затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 року № 1049
грн.

Рішення Рівненської обласної ради 
«Про обласний бюджет Рівненської 

області на 2021 рік» 250 000,00 0,00 250 000,00

продукту

1

Кількість проведених заходів для забезпечення проведення 
публічних консультацій з громадськістю, громадських обговорень, 
засідань за круглим столом, організація роботи консультативно - 

дорадчих органів при облдержадміністрації тощо.
од.

Звіт

3 0 3

2

Кількість проведених заходів на проведення заходу організації 
проведення публічних громадських обговорень у формі електронних 

консультацій з громадськістю, Інтернет-конференцій з тематики 
розвитку громадянського суспільства тощо.

од.

Звіт

1 0 1

3

Кількість проведених заходів на підтримку проектів і програм 
громадських об'єднань, відповідно до Порядку проведення конкурсу 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 
жовтня 2011 року № 1049

од.

Звіт

6 0 6

ефективності

1

Середні витрати на забезпечення проведення публічних консультацій 
з громадськістю, громадських обговорень, засідань за круглим 

столом, організація роботи консультативно - дорадчих органів при 
облдержадміністрації тощо

грн.

Розрахунок

13 333,33 0,00 13 333,33

2

Середні витрати на забезпечення проведення публічних 
громадських обговорень у формі електронних консультацій з 

громадськістю, Інтернет-конференцій з тематики розвитку 
громадянського суспільства тощо.

грн.

Розрахунок

10 000,00 0,00 10 000,00

3

Середні витрати на забезпечення підтримки проектів і програм 
громадських об'єднань, відповідно до Порядку проведення конкурсу 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 
жовтня 2011 року № 1049

грн.

Розрахунок

41 666,67 0,00 41 666,67

якості



1

Відсоток виконання проведення публічних консультацій з 
громадськістю, громадських обговорень, засідань за круглим столом, 

організація роботи консультативно - дорадчих органів при 
облдеожалміністоанії тошо.

відс.

Розрахунок

100,00 0,00 100,00

2

Відсоток виконання організації проведення публічних громадських 
обговорень у формі електронних консультацій з громадськістю, 

Інтернет-конференцій з тематики розвитку громадянського 
суспільства тошо.

відс.

Розрахунок

100,00 0,00 100,00

3

Відсоток виконання на підтримку проектів і програм громадських 
об'єднань, відповідно до Порядку проведення конкурсу 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 
жовтня 2011 dokv № 1049.

відс.

Розрахунок

100,00 0,00 100,00

Директор департаменту ., v - / /_
ОиЛе.- Ч ... ...... / ' \'/уі* ■ \ / /<підпис) ___

ПОГОДЖЕНО: /Ч

Департамент фінансів Рівненської _____________ / /// 7 ________
ооласної державної адміністрації , У / .7
Директор департамент®, • - і ■£ ї / У' / 7^
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О.П. ПОЛІЩУК___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


