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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
ВІД 2 0 _ р . Київ №

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми за 
КПКВК 3802010 на 2022 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про 
Державний бюджет України на 2022 рік”, наказу Міністерства фінансів України 
від 21 квітня 2020 року № 166 „Про особливості складання паспортів 
бюджетних програм у період карантину”, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 30 квітня 2020 року за № 388/34671, та Правил складання 
паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік Міністерства 
культури та інформаційної політики України за КПКВК 3802010 „Керівництво 
та управління у сфері телебачення і радіомовлення”, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на тимчасово виконуючу 
обов’язки державного секретаря Філіпченко Т.О.

Міністр Олександр ТКАЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України

(найменування головного розпорядника

ВІД

коштів державного бюджету)

№ &

Паспорт
бюджетної програми на 2022 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3802000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3802010 0830 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 075,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 32 009,6 тис. гривень.

та із спеціального фонду - 66,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 08 липня 2011 р. № 3674-У1 "Про судовий збір";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України”.

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

№ з/п Ціль державної політики

Захист свободи слова та українського інформаційного простору, створення взаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки
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7. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері. 
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення 32 009,6 66,0 32 075,6
Всього

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

32 009,60 66,00 32 075,60

тис. гривень
Код державної 

цільової
Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

програми

11 Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 зат рат

1 Кількість штатних одиниць од. постанова КМУ від 93,0 93,0
05.04.2014 № 85, 

внутрішньогосподарс 
ький облік

2  п р о д укт у

1 Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління 
Держкомтелерадіо

шт. внутрішньогосподарс 
ький облік

4,0 4,0

2 Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів шт. внутрішньогосподарс 
ький облік

16,0 16,0

3 Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена 
та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території 
України

шт. внутрішньогосподарс 
ький облік

7 484,0 7 484,0

4 Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження 
або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово 
окупованої території України

шт. внутрішньогосподарс 
ький облік

6 725,0 6 725,0

і  е ф е к т и в н о с т і
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1 Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена 

та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території 
України, на одного працівника

шт. внутрішньогосподарс 
ький облік

80,0

2 Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження 
або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово 
окупованої території України на одного працівника

шт. внутрішньогосподарс 
ький облік

72,0

4 якост і

1 Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на 
підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо

відс. внутрішньогосподарс 
ький облік

100,0

Т. в. о. державного секретаря

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
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0л,

і  Іл  £ ^ і~ 0 ^  ̂ 0 < 2 уС '}Л (Л  1 ^ 0 /  И ^ ^ іл

'м Л  / •  ж



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2022 рік 
Міністерства культури та інформаційної політики України 

за КПКВК 3802010 «Керівництво та управління у сфері 
телебачення і радіомовлення»

(лист від 26.01.2022 № 900/20.4)

Заступник Міністра
фінансів України Роман ЄРМОЛИЧЕВ

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58Е2Р9Е7Е900307В04000000Р72Р2С00761Е9800 
Підписувач Єрмоличев Роман Володимирович 
Дійсний з 04.08.2021 0:00:00 по 03.08.2023 23:59:59

Міністерство фінансів України
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