
2022 - 2024 2022 -1)

1.

2.

3.

2023 2024

рік
(прогноз)

рік
(прогноз)

2 6 7

- -

грн. 500 000 600 000

- -

грн. 1 750 000 1 800 000

- -

грн. 250 000 300 000

4. 2022 2023 і

2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

РОКИ  загальний      (Форма

(3)(8)(2)(0)(7)(6)(9)(2) (0)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(2)  (3)
Управління iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiй з

громадськiстю Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

мета Поліпшення стану інформування населення області, зміцнення інформаційної безпеки, забезпечення висвітлення засобами масової інформації області діяльності обласної державної
адміністрації та обласної ради, реалізація на території області державної інформаційної політики, утвердження в медіа-просторі європейських стандартів, забезпечення подальшого розвитку
інформаційної інфраструктури Закарпаття;
        реалізація державної політики щодо розвитку книговидання, відродження соціального значення книги та читання як процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального
збагачення людини, створення сприятливих умов для розвитку видавничої галузі та системи інформування про вітчизняну видавничу продукцію.

Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх
досягнення

Найменування показника результату

20222020 2021
Одиниця
виміру рік

(затверджено)
рік

(звіт)
рік

(проект)

3 4 51

- -
1. підтримка розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки

-

291 538
Поліпшення стану інформування населення області, зміцнення інформаційної безпеки, забезпечення висвітлення
засобами масової інформації області діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради, реалізація на
території області державної інформац

500 000

2. підтримка видання творів місцевих авторів популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдження на 2021-2023 роки

- -

735 600
Реалізація державної політики щодо розвитку книговидання, відродження соціального значення книги та читання
як процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини, створення сприятливих
умов для розвитку видавничої галузі та

-
3. програма із забезпеченняучасті громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення
суспільної думки на2019-2021 роки

111 530

рік та індикативних прогнозних показників наРозподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на

роки за бюджетними програмами:

Посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, справами, сприяння
утвердженню авторитету області в Україні та за її межами,

1 700 000

-

250 000

700 000

-

1 700 000

-

100 000



(грн;)

2020 2024

рік
(звіт)

рік
(прогноз)

2 3 5 9 10

1 138 668 2 700 000 -

8410 0830 1 027 138 2 400 000 -

8420 0830 111 530 300 000 -

УСЬОГО 1 138 668 2 700 000

5. 2022 2023 і

2024
(грн;)

2020 2024

рік
(звіт)

рік
(прогноз)

2 3 5 9 10

- - -

УСЬОГО - -

Номер цілі
державної
політики

2021Найменування відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

2022Код Типової
програмної

класифікації видатків
та кредитування

місцевого бюджету

Код
Функціональної

класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

2023
Код Програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

рік
(проект)

рік
(затверджено)

рік
(прогноз)

86 71 4

2 500 0002 500 000
Управління iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю Закарпатської обласної державної
адмiнiстрацiї

2 547 000

2 400 000 2 250 0002 297 0002318410
Фінансова підтримка засобів масової інформації

250 000250 0002318420 100 000
Інші заходи у сфері засобів масової інформації

2 500 0002 547 000 2 500 000

Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на рік та індикативних прогнозних показників на

роки за бюджетними програмами:

4 761 8

-- -
Управління iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю Закарпатської обласної державної
адмiнiстрацiї

---

Молдавчук Р. І.
Керівник установи

(прізвище та ініціали)(підпис)

Керівник фінансової служби
Попович М. М.

(прізвище та ініціали)(підпис)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}

Код Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Найменування відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

2021
Код

Функціональної
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

2023Код Типової
програмної

класифікації видатків
та кредитування

місцевого бюджету

2022
Номер цілі
державної
політики

рік
(прогноз)

рік
(проект)

рік
(затверджено)


