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Обласна державна адмiнiстрацiя

мiсцевого

На виконання резолюцii Першого заступника Голови обласноi

державноi адмiнiстрацii Наталi Заболотноi до запиту Антона Булгакова вiд 04
березня 202| року N82-запитlЗ.21 щодо висвiтлення дiяльностt
облдержадмiнiстрацii та в межах компетенцiТ повiдомля€мо наступне.

Вiдповiдно до рiшення cecii обласноi Ради вiд 24 грудня 2020 року J\Ъ 19

,,Про обласний бюджет на2021 piK", Щепартаменту iнформацiйноТ дiяльностi та

комунiкацiй з громадськiстю облаоноi державноi адмiнiстрацii, як головноМУ

розпоряднику бюджетних коштiв встановлено призначення за програмою
2З18410 кФiнансова пiдтримка засобiв масовоi iнформацii> - 5 300 000,00 грн, в

тому числi:
- телебачення i радiомовлення та iншi засоби масовоi

199 000,00 грн (висвiтлення дiяльностi органiв влади та
iнформацiТ

самоврядування);
- перiодичнi видання 199 000,00 грн (кошти спрямовуються на iншi

додатковi заходи щодо висвiтлення дiялъностi органiв виконавчоi влаДи та
мiсцевого самоврядування 99 500,00 грн та друк газет та журналiв
99 500,00 грн).

При цьому зазначаемо, що згiдно cTaTTi 22 Бюджетного кодексу Украiни,
головний розпорядник бюджетних коштiв отриму€ бюджетнi призначеННя

шляхом ix затвердження у рiшеннi про мiсцевий бюджет; приймае РiшеНня
щодо дедегування повноважень на виконання бюджетноi програми

розпорядниками бюджетних коштiв нижчого рiвня таlабо одерЖУВачаМИ

бюджетних коштiв, розподiляс та доводить до них у встановленомУ ПОРяДКУ

обсяги бюджетних асигнувань; здiйснюс управлiння бюджетними коштаМи у
межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцiнку ефективнОСтi

бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне i ЦiльОве
використання бюджетних коштiв, органiзацiю та координаЦiЮ РОбОТИ

розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня та одержувачiв бЮДЖеТНих

коштiв у бюджетному процесi.
З огляду на зазначене виlце, iнформацiя щодо укладення договорiв на

висвiтлення дiяльностi облдержадмiнiстрачii належить до компетенцiТ ГоЛОВнОГо
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розпорядника коштiв - !епартаменту iнформашiйноi дiяльностi та комунiкацiй з

громадськiстю обласноТ державноТ адмiнiстрашiТ.
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