
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 556 

  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 5561000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

5561030 Розвиток електронного урядування у сфері зв'язку та інформатизації 0470 

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

№ з/п Стратегічна ціль 

 1  Розбудова ефективної системи електронного урядування. 

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: 4. 

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:  
тис. гривень 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд 

разом 

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

1 2 3 5 6 7 8 9 4 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 

 2000,0  1991,4 -8,6 1991,4 -8,6  2000,0

Напрями використання бюджетних коштів: 6. 

11 

Напрями використання бюджетних коштів № 
з/п 

Відхилення  Касові видатки (надані кредити) 

загальний  
фонд 

разом 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спеціальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний  
фонд 

разом спеціальний 
фонд 

загальний  
фонд разом 

Придбання нематеріальних активів для системи електронного документообігу 
(заходи з інформатизації) 

 2000,0 2000,0 1  1991,4  1991,4 -8,6-8,6 

 2 000,0  2 000,0  1 991,4  1 991,4 -8,6 -8,6Всього 

тис. гривень 

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: 
тис. гривень 



 
2

Код 
державної 
цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд 

Відхилення Касові видатки (надані кредити) 
Затверджено у паспорті бюджетної програми 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 8. 
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Фактичні результативні показники 
Джерело 

інформації 
Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 
з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  
програми 

разом 
загальний  

фонд 
спеціаль- 
ний фонд 

Відхилення 

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

разом 
спеціаль- 
ний фонд 

загальний  
фонд 

разом 
спеціаль- 
ний фонд 

загальний  
фонд 

1 продукту 
Кількість придбаного програмного 
забезпечення 

од. Внутрішньогосподарський облік  1  1 1  1  1

2 якості 
Рівень впровадження системи 
електронного документообігу 

відс. Внутрішньогосподарський облік  100 1  100

         У 2018 році в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації було впроваджено систему електронного документообігу. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: 
 

тис. гривень 

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 

О.М. Животовський Голова НКРЗІ 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

О.П. Деяк В.о. начальника Управління фінансового 
забезпечення - головного бухгалтера 

(прізвище та ініціали) (підпис) 


