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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної
Ради України від « 01»лютого2016 року № 13

(найменування головного розпорядника кourriв вержавеого бюдж~··rу)

і наказ Міністерства фінансів України
11 11" д-юпИJW АО/6' р. № ./ L.-1-

Паспорт
бюджетної програми на 2016 рік

І. 011 Апарат Верховної Ради України
(КПКВКДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0111000 Апарат Верховної Ради України
(КПКВКДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111090 0830 Висвітлення діяльності Верховної Ради
України" і журналу "Віче"

(КПКВКДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - тис. гривень, у тому числі із загального фоиду --------28 996,0 28 996,0 тис. гривень.

та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ~\'\ОЇ ~'1Ь
+О -~і'~ ..

Q. \.L~Закон України від 21.12.1993 № 3759-ХІІ "Про телебачення і радіомовлення"; ·ЦJ -;::..
Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур' ів"; ) .-:J! ·
Закон України від 16.11.1992 № 2782-ХП "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"; '&_\ /}Е' .
Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР "Про порядок висвітленнядіяльності органів державної влади та органів місцев ~~рядуванні~~аїні засобами масової
інформації"; <://у...___,
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 № 377 "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну під засQЩ
соціальний захист журналістів";
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Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Проупорядкування структурита умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів; ·
Постанова Верховної Ради України від 06.03.1996 № 82/96-ВР "Про Статут редакції журналу Верховної Ради України "Віче";
Постанова Верховної Ради України від 05.04.2011 № 3173-VI "Про газету Верховної Ради України "Голос України";
Постанова Верховної Ради Української РСР від 16.10.1990 № 380-ХІІ "Про заснування газети Верховної Ради Української РСР "Голос України";
Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 03.08.1990 № 159-ХІІ"Продрукований орган Верховної Ради Української РСР";
Постанова Президії Верховної Ради України від 09.12.1991 № 1950-ХІІ"Про заснування видання Верховної Ради України - журналу "Віче";
РозпорядженняКерівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77 "Простворення державного підприємства "Парламентськийтелеканал "Рада"та
затвердження установчих документів".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

І№ з/п І Стратегічна ціль І
1 Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвиткудержави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід

України на провідні позиції у світі
7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об'єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади
та органів місцевогосамоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.

8. Завдання бюджетної програми:

І№ з/п І Завдання І
1 Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних,суспільно-політичних та міжнародних

програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.

2 Створення і розповсюдження програм щодо міжпарламентських відносин Верховної Ради України, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та
гармонізацію національного законодавства з міжнародно-правовоютеорією і практикою.

3 Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційномупроцесі, найважливішихпитань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування
законів, постанов, указів, статей, коментарів та інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатоукладної економіки, гуманітарних
цінностей.

9. Напрями використання'бюджетних коштів:

№
з/п

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Разом

Фінансова пілгримкавиданнягазети "ГолосУкраїни"
11 623,5

4 Придбанняобладнаннядля здійсненнятехнічного переоснащеннятелеканалу 'Рада"
Виробництвота розповсюдженнятелевізійнихпрограм, що висвітлюютьдіяльністьВерховноїРадиУкраїни

676,4
11 623,52 Фінансовапідтримкавиданняжурналу "Віче"

14 696,1
676,4

Всього
2 000,0

14 696,1

28 996,00
2 ооол

28 996,00
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1О. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
цільової
програми

тис.гривень

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ Показники Одиниця Джерело Загальнийфонд Спеціальний Разом
з/п. виміру інформації фонд

1 затрат
Кількість видань од. Постанова Президії 2,0 2,0

Верховної Ради УРСР
від 03.08.1990 № 159-

ХІІ; Постанова
Президії Верховної
Ради України від

09.12.1991 № 19~0-
ХІІ

2 Витрати на друк журналу "Віче" тне.грн. договір, 92,5 92,5
звіт

3 Витрати на друк газети ''Голос України" тис.грн. договір, з 700,0 з 700,0
звіт

4 Кількість телеорганізацій од. Розпорядження 1,0 1,0
Керівника Апарату

Верховної Ради
України від

15.01.2014 № 77

5 Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього ОД. штатний 78,0 7В,О
розпис

6 Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.01.2016 од. штатний 78,0 78,0
розпис

7 Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.07.2016 од. штатний 78,0 ~ 78,0
розпис

8 Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на 01.01.2017 од. штатний 7#,()'V~"Q> ...~ 78,0
розпис

9 Середньорічна чисельність журналістів чол. штатний IJjj/j/ /і;~ \~\\ 21,0
розпис

10 Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад чол. штатний \\~\ ,, ; ?!о 57,0
журналістів розпис

11 Середньорічна чисельність керівних працівників чол. штатний ~9h >-.___.:> ЧД' 20,0
розпис

12 Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу чол. штатний 26,0 ~~~ 26,0
розпис
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13 Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців чол. штатний

розпис
32,0 32,0

250,0 250,0

6,0 е.о

17 500,0 17 500,0

21,5 21,5

5 124,0 5 124,0

2 продукту
Кількість номерів у рік газети "Голос України" ОД. внутрішньо -

господарський облік
2 Кількість номерів у рік журналу "Віче" од. внутрішньо -

господарський облік
З Загальний річний тираж газети "Голос України" тис.шт. внутрішньо -

господарський облік
4 Загальний річний тираж журналу "Віче" тис.шт. внутрішньо -

господарський облік
5 Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради

України на супутниково-кабельному каналі
годин ліцензія на мовлення

НР № 00213-м від
10.09.2003

6 Кількість придбаного обладнання для здійснення технічного переоснащення
телеканалу "Рада"

од. внутрішньо -
господарський облік

24,0 24,0

3 ефективності

Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"

грн. внутрішньо - 66,4
господарський облік

грн. внутрішньо - 131,8
господарський облік

грн. внутрішньо - 31,5
господарський облік

грн. внутрішньо - 35,5
господарський облік

грн. внутрішньо - 2 868,1
господарський облік

тис.грн. внутрішньо - 83,З
господарський облік

-
відс. внутрішньо -

господарський облік

відс. внутрішньо -
господарський облік

відс. внутрішньо -
господарський облік

Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"

2 Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"

3 Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Віче"

4 Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Віче"

5 Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про
діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі

6 Середня вартість придбання одиниці обладнання для здійснення технічного
' переоснащення телеканалу "Рада"

4 якості

2 Часткабюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Віче"

if r1:\il.1pqtoкпокриття телевізійним мовленням території України
1?б.J:1ii,,r~ '



1''

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Керуючий справами

(найменуванняголовногорозпорядникакоштівдержавногобЮІІ)І(е'І)')

Погоджено:
Заступник Міністра/
Директор Департаменту
Міністерства фінансів України

5

в.юстюн

(прізвищета ініціали)

?. В. q..моІ'\.'-1~
(прізвищета ініціали)

~-~ье/ .г:.
')

.---···-·- 7 di
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