1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами             від 26 січня 2016 р. № 20
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"  26     "     лютого                      2016               254
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження Керівника  Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                від     "  13      "    грудня                         2016     р.    №   324               )
" 29    " 
р.  №
від                       грудня                        2016               1198
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301460
0829
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Виплата Державних премій України
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 960,0
 960,0


Закон України "Про державні нагороди України"
Указ Президента України від 27.09.1999  № 1228 " Про Національну премію України імені Тараса Шевченка "
Указ Президента України від 03.03.2016  № 78 " Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка "  
Указ Президента України від 02.03.2016  № 77 " Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 834 ""Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2016 рік".
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Відзнака та нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення виплат Національних премій України імені Тараса Шевченка
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Виплата Національних премій  України імені Тараса Шевченка
 1
 960,0
 960,0
 960,00
 960,00
Всього
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
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 5,0
 1
Кількість встановлених Національних премій України імені Тараса Шевченка
од.
Положення про Національну премію  України імені Тараса Шевченка, затверджене Указом Президента України від 03.03.2016 № 78
 5,0
 192,0
 2
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка
тис.грн.
Указ Президента України від 02.03.2016 №77
 192,0
продукту
2

3
 5,0
 1
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
од.
Указ Президента України від 02.03.2016 №77
 5,0
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                            Єрмоличев Р. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)



