
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту інформаційної та внутрішньої політики
Донецької обласної державної адміністрації___________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.03.2017 № 26___

наказ
Департаменту фінансів Донецької обласної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 29.03.2017 № 96-н
(в редакції спільного наказу
від X С/,І  Я£?/ ¥  № / / /  У- Н/

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 3000000 Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3010000 Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3013300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 734,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
734,8 тис. гривень та спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 № 1171 «Про



обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 17 січня 2017 року № 35 «Про заходи, щодо організації виконання 
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 
1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами); Програма економічного і соціального розвитку Донецької 
області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Налагодження зворотнього зв’язку з громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями, суб’єктами господарювання, органами місцевого самоврядування, сприяння взаємодії органів виконавчої 
влади та громадськості.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

- - - -

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. гри)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

- - - Підпрограма - - -

1

3013300 1090 Завдання: Забезпечення оперативного розгляду 
органами виконавчої влади звернень, що подаються 
громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями, фізичними особами-підприємцями, 
органами місцевого самоврядування за єдиним 
телефонним номером «гарячої лінії» комунальної 
установи «Донецький обласний контактний центр», 
через урядову «гарячу лінію», особисто, поштою та 
через Інтернет, підготовки інформації для формування 
інформаційно-пошукового довідника автоматизованої 
інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з 
посадовими особами облдержадміністрації, 
структурних підрозділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, що відповідальні за 
опрацювання отриманих звернень.

734,8 734,8

- - - Усього 734,8 - 734,8



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Розділ 6.5 « Розвиток громадянського суспільства» 
Програми економічного і соціального розвитку 
Донецької області на 2017 рік: «Утримання КУ 
«Донецький обласний контактний центр».

3013300 734,8 734,8

Підпрограма 1 - - - -
Підпрограма 2 - - - -
Усього - 734,8 - 734,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6

- - Підпрограма - - -

3013300 Завдання: Забезпечення оперативного розгляду 
органами виконавчої влади звернень, що подаються 
громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями, фізичними особами-підприємцями, 
органами місцевого самоврядування за єдиним 
телефонним номером «гарячої лінії» комунальної 
установи «Донецький обласний контактний центр», 
через урядову «гарячу лінію», особисто, поштою та 
через Інтернет, підготовки інформації для формування 
інформаційно-пошукового довідника автоматизованої 
інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з 
посадовими особами облдержадміністрації, 
структурних підрозділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, що відповідальні за 
опрацювання отриманих звернень.

1 затрат
Кількість штатних одиниць чол. Штатний розпис 14



2 продукту
Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій 
та фізичних осіб-підприємців, отриманих за єдиним 
телефонним номером «гарячої лінії» комунальної 
установи «Донецький обласний контактний центр» та 
через урядову «гарячу лінію»

од. Електрона база реєстрації 
та прогнозний розрахунок 
КУ «Донецький обласний 

контактний центр» на 
2017 рік

37641

Кількість листів, звернень та скарг, що подаються 
громадянами, підприємствами та організаціями, 
фізичними особами -  підприємцями, органами 
місцевого самоврядування особисто, поштою та через 
Інтернет

од. Електрона база реєстрації 
та прогнозний розрахунок 
КУ «Донецький обласний 

контактний центр» на 
2017 рік

11844

Кількість оброблених дзвінків, листів, звернень та 
скарг, що подаються громадянами, підприємствами та 
організаціями, фізичними особами -  підприємцями, 
органами місцевого самоврядування та єдиним 
телефонним номером «гарячої лінії» комунальної 
установи «Донецький обласний контактний центр», 
через урядову «гарячу лінію», особисто, поштою та 
через Інтернет

од. Електрона база реєстрації 
та прогнозний розрахунок 
КУ «Донецький обласний 

контактний центр» на 
2017 рік

49485

3 ефективності
Кількість відповідей на дзвінки, листи, звернення та 
скарги, наданих громадянами, підприємствами та 
організаціями, фізичними особами -  підприємцями, 
органами місцевого самоврядування за єдиним 
телефонним номером «гарячої лінії» комунальної 
установи «Донецький обласний контактний центр», 
через урядову «гарячу лінію», особисто, поштою та 
через Інтернет на 1 штатну одиницю

од. Електрона база реєстрації 
та прогнозний розрахунок 
КУ «Донецький обласний 

контактний центр» на 
2017 рік

3535

Витрати на оплату праці 1 штатної одиниці тис. гри. Розрахунок до штатного 
розпису КУ «Донецький 

обласний контактний 
центр»

32,5

4 якості X

Рівень налагодження зворотнього зв’язку з 
громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями, суб’єктами господарювання, органами 
місцевого самоврядування, сприяння взаємодії органів 
виконавчої влади та громадськості.

% 100



1 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, гри)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1 - - - - - - - - - - -

Інвестиційний проект 1 - - - - - - - - - - -

Надходження із 
бюджету

-
- - - - - - - - - -

Інші джерела 
фінансування (за видами) X - - X - - X - - -

- - - - - - - - - - -

Інвестиційний проект 2 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Усього - - - - - - - - - - -

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту 
інформаційної та внутрішньої 
політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації

Л.А. Биченко
(ініціали та прізвище)

( У —^ ЕС. Конакова
(підпис) (ініціали та прізвище)


