
1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2023 рік 

Управління справами Апарату Верховної Ради України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної  

(найменування головного розпорядника  

Ради України 

 коштів державного бюджету) 

від          08     лютого     2023    р.  №      19 

011 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 0111000 Управління справами Апарату Верховної Ради України 

3. 0111090 0830 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос 

України" 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  4. тис. гривень, у тому числі загального фонду  

 та спеціального фонду  тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 192 947,8  192 947,8 

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"; 

Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"; 

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"; 

Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"; 

Закон України "Про медіа"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації" від 28.12.2016  № 1038; 

Постанова Верховної Ради України  "Про газету Верховної Ради України "Голос України" вiд 05.04.2011  № 3173-VI; 

Постанова Верховної Ради Української  РСР  "Про заснування газети Верховної Ради Української РСР "Голос України" вiд 16.10.1990  № 380-XII;  

Постанова Президії Верховної Ради Української РСР "Про друкований орган Верховної Ради Української РСР" від 03.08.1990  №159-XII; 

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 
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Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України  "Про створення державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" та затвердження установчих 

документів" від 15.01.2014  №77; 

Указ Президента України від 19.03.2022 № 151/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз 

інформаційній безпеці держави"; 

Указ Президента України від 19.03.2022 № 152/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної 

інформаційної політики в умовах воєнного стану"; 

Постанова Верховної Ради України "Про деякі питання висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану"  

від 06.09.2022 № 2568-ІХ. 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми 7. 

Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об’єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади  

та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України. 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

 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  міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з 

міжнародно-правовою теорією і практикою. 

 3 Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України  в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування 

статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства,  його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей. 

Напрями використання бюджетних коштів 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів 
№ 

 з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Разом 

Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України  1  49 176,8  49 176,8 

Послуги зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону  2  120 000,0  120 000,0 

Фінансова підтримка видання газети "Голос України"  3  23 771,0  23 771,0 

 192 947,80  192 947,80 Усього 

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

Код державної 

цільової 

програми 
Назва державної цільової програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

тис. гривень 
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11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Разом 

затрат 1 

 1,0  1 Кількість видань од. Постанова Верховної 

Ради України вiд 

05.04.2011 № 3173-VI 

 1,0 

 10 000,0  2 Друк газети "Голос України" тис.грн. договір, акт надання 

послуг 

 10 000,0 

 1,0  3 Кількість телеорганізацій од. Розпорядження 

Керівника Апарату 

Верховної Ради 

України від 

15.01.2014 № 77 

 1,0 

 78,0  4 Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього од. штатний розпис  78,0 

 78,0  5 Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду од. штатний розпис  78,0 

 28,0  6 Середньорічна чисельність журналістів чол. штатний розпис  28,0 

 50,0  7 Середньорічна чисельність  працівників, які не відносяться до категорії посад 

журналістів 

чол. штатний розпис  50,0 

 23,0  8 Середньорічна чисельність керівних працівників чол. штатний розпис  23,0 

 23,0  9 Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу чол. штатний розпис  23,0 

 32,0  10 Середьорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців чол. штатний розпис  32,0 

 11 405,4  11 Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі тис.грн. договір, акт надання 

послуг 

 11 405,4 

продукту 2 

 250,0  1 Кількість номерів у рік газети "Голос України" од. внутрішньо-

господарський облік 

 250,0 

 10 000,0  2 Загальний річний тираж газети "Голос України" тис.шт. внутрішньо-

господарський облік 

 10 000,0 

 7 510,0  3 Обсяг підготовки та  трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради 

України на каналі 
годин ліцензія на мовлення 

НР № 00213-м від 

10.09.2003; ліцензія 

на мовлення НР № 

01204-м від 

16.11.2017, акт 

надання послуг 

 7 510,0 



 

4 
 1 250,0  4 Обсяг створення (виробництва) аудіовізуальних творів  для забезпечення 

цілодобового інформаційного марафону 
годин ліцензія на мовлення 

НР № 00213-м від 

10.09.2003; ліцензія 

на мовлення НР № 

01204-м від 

16.11.2017; договір, 

акт надання послуг 

 1 250,0 

ефективності 3 

 237,7  1 Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" грн. внутрішньо - 

господарський облік 

 6 548,2  2 Середня вартість однієї години підготовки та трансляції сесій та програм про 

діяльність Верховної Ради України на каналі 
грн. внутрішньо - 

господарський облік 

 330,2  3 Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" грн. внутрішньо - 

господарський облік 

 96,0  4 Середня вартість однієї години створення (виробництва) аудіовізуальних творів 

для забезпечення цілодобового інформаційного марафону 

тис.грн. внутрішньо - 

господарський облік 

якості 4 

 72,0  1 Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" відс. внутрішньо-

господарський облік 

 100,0  2 Відсоток покриття телевізійним мовленням  території України відс. внутрішньо-

господарський облік 

Юрій ХАНІК Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник 

Управління справами 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата 07.02.2023 № 07040-10-2/3564 


