
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2019 № 09-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1- 2700000 Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 2710000 Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської Ьади
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 2 7 1 7 6 3 0  0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 125 000 гривень, у тому числі загального фонду - 
125 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) Конституція України (зі змінами).
2) Бюджетний кодекс України (зі змінами).
3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (зі змінами).
4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями).
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5) Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/УІІ-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), розпорядження міського 
голови від 14.08.2019 №112-р "Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень міського 
бюджету м. Чернігова".

6) Рішення Чернігівської міської ради від 26 жовтня 2017 року № 24/УИ-2 “Про програму розвитку міжнародних відносин м. Чернігова та 
сприяння залученню інвестицій на 2018-2019 роки” (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення пільгових умов інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних 
потреб

7. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста .Чернігова.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов та поширення інформації про інвестиційні можливості м. Чернігова на регіональному, державному 
та міжнародному рівнях » «

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5

1 Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в 
економіку міста

125 000 0 125 000

Усього 125 000 0 125 000
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гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку міжнародних відносин м. 
Чернігова та сприяння залученню інвестицій м. 
Чернігові

125 000 0 125 000

Усього 125 000 0 125 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
І завдання

Створення сприятливих умов та 
поширення інформації про 
інвестиційні можливості м. 
Чернігова на регіональному, 
державному та міжнародному 
рівнях

і

1 затрат
Обсяг видатків на виконання 
заходів міської програми розвитку 
міжнародних відносин та сприяння 
залученню інвестицій

грн Кошторис 
на 2019 рік

125 000 0 125 000

2 продукту
Кількість заходів у рамках 
реалізації міської програми 
розвитку міжнародних відносин та 
сприяння залученню інвестицій

од.
План заходів

о о.3
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3 ефективності
Обсяги прямих іноземних 
інвестицій в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності

млн. грн Програма 
економічного та 
соціального 
розвитку м. 
Чернігова на 2019 
рік

15 0 15

4 якості
Темпи зростання обсягів 
надходжень інвестицій в економіку 
міста до аналогічного 
попереднього періоду

% Розрахунок 2 2

Заступник начальника управління-начальник 
відділу економіки підприємств комунальної 
власності та цінової політики управління 
економічного розвитку міста Чернігівської 
міської ради
Начальник фінансового управління
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В. ЯРЕШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

«

О. ЛИСЕНКО 
(ініціали/ініціал, прізвище)


