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Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

НАКАЗ
“ 18 ” листопада 2019 № 13 - р

Про затвердження змін до 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до наказу М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року 
№ 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами та згідно з рішенням 
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 програм міського бюджету м. Чернігова», розпорядження міського 
голови від 14.11.2019 № 169-р «Про зміну обсягів субвенцій з державного та 
обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету 
м. Чернігова на 2019 рік»

НАКАЗУЮ :

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних 
програм місцевого бюджету на 2019 рік:________________________________________

КПКВКМ Б Найменування програми
2710160 “Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах”

2710160
“Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва”

2717630
“Реалізація програм і заходів в галузі 
зовніш ньоекономічної діяльності”

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу економіки підприємств 
комунальної власності та цінової політики 
управління економічного розвитку міста 
міської ради В. ЯРЕЩ ЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 
року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради_____________________________

(найменування голозного розпорядника коііяів місцевого бюджету)

18.11.2019 р. №13-р_______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

2700000____________ Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради_______________________
(Код) (найменування головного розпорядника)

2710000____________ Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради_____________________
(Код) (найменування відповідального виконавця)

2710160___________  0111__________  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(Код) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 750 789 гривень, у тому числі загального ф онду- 3 750 769 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

'.Конституція України (Закон від 28.05.1996 № 254 / 96) (зі змінами);
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456Л/І) (зі змінами);
3.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4.Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";;
б.Постаноза Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури, судів та інших 
органів" (зі змінами);
6 .Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 “ Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
7 .Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, 
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
8 .Наказ Міністерства фінансів України від від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
9 .Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 “ Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації зидаткіз та кредитування місцевих бюджетів";
10.Рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2СТ8 року №36Л/ІІ-33 "Про міський бюджет на 2019 рік"
зі змінами і доповненнями (№38Л/Н-6, №39Л/І|-14, №40Л/ІІ-8, № 41Л/!М0, № 42Л/ІІ-15, №43Л/!!-8, № 44Л/ІМ7, №46Л/]|-19);
11.Розпорядження міського голови від 14 листопада 2019 року № і69-р "Про зміну обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету 
м. Чернігові на 2019 рік".



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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, розвитку підприємництва та енергоефективності

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові.

9. Напрями використання бюджетних коштів
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн)

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

1 2 3 4 5

1
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій 
м. Чернігова

3 750 769 0 3 750 769

Усього
3 750 769 0 3 750 769

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:_________________________________________________________________________________________________ (грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд усього

1
3 4 5

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові.
3 750 769

0
3 750 769

Усьо го
3 750 769 0 3 750 769



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання

1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій м. Чернігові

1 затрат

1.1. обсяг видатків на утримання установи грн Кошторис 3 750 769 3 750 769

1.2. кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 15 15

1.3. площа адміністративних приміщень кв. м.
Договір оренди від 

26.11.2018
174,7 174,7

2 продукту

2.1. кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)
од. Книга реєстрації 1000 1000

2.2. кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів од. Книга реєстрації 87 87

3 ефективності

*

3.1.
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) 
на одного працівника грн Розрахунок 66 66

3.2. кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника грн Розрахунок 5 5

3.3. витрати на утримання однієї штатної одиниці грн Розрахунок 250 051 250 051

4 якості

4.1.
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній 
кількості

%
Звітність 100 100

Заступник начальника управління-,й'а^альник*вкШ4іу екЗіюіїм,
підприємств комунальної власно 
управління економічного розвиті 
ради

погод;
Фінані

В. П. Ярещенко
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко

Чернігівської м іської ради

П м ^ щ з

(ініціали та прізвище)



Пояснення змін паспорта  
бю джет ної 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 м іської ради________________________________________
(Код) (найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об 'єднаних територіальних громадах

3. 2710160 0111
(Код) . (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показник
Одини

ця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено станом на 07.02.2019 Зміни станом на 18.11.2019

П оясненняЗагальний
ф онд

Спеціальн 
ий фонд

Усього
Загальний

ф онд
Спеціальни  

й фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій м. Чернігові
1 затрат У зв"язку з економією 

коштів по КЕКВ 
2271 "Оплата 
теплопостачання" 
зменшено 
затверджені 
бюджетні на 2019 рік 
в сумі 50000 грн. 00 
коп.; Зменшено 
кількість штатних 
одиниць з 15 лютого 
2019 року, скорочено 
посаду заступника 
начальника 
управління, кількість 
отриманих доручень, 
листів, звернень, 
заяв, скарг (вхідних 
документів) на 
одного працівника 
збільшилась, витрати 
на утримання однієї 
штатної одиниці 
збільшились.

1.1. обсяг видатків на утримання установи грн Кошторис 3 800 769 3 800 769 3 750 769 3 750 769

1.2. кількість штатних одиниць осіб
Штатний
розпис 16 16 15 15

1.3. площа адміністративних приміщень кв. м. Договір 174,7 174,7 174,7 174,7

2 продукту

2.1.
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних 
документів)

од. Книга
реєстрації 1000 1 000 1000 1 000

2.2. кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів
од. Книга

реєстрації 87 87 87 87

3 ефективності

3.1.
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних 
документів) на одного працівника грн Розрахунок 57 57 66 66

3.2. кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника грн Розрахунок 13 13 5 5

3.3. витрати на утримання однієї ш татної одиниці грн Розрахунок 237 548 237 548 250 051 250 051

4 якості

4.1.
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх 
загальній кількості

%
Звітність 100 100 100 100

Головний бухгалтер управління 
економічного розвитку міста 
Чернігівської м іської ради Т. М. Сахута

(підпис. (ініціали та прізвище)



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства ф інансів У країни 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакц ії наказу М іністерства фінансів У країни 
від 29 грудня 2018 року-№  1209) 

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О  
Наказ / розпорядчий документ 
У правління економічного розвитку міста 
Чернігівської м іської ради
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

18.11.2019 №  13-р

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3 .

2700000
(код)

2710000
( код)

2717610
(код)

0 4 1 1
(КФКВК)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської  міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління  економічного розвитку міста Чернігівської  міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 369 000 гривень, у тому числі загального фонду 
369 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) Конституція У країни (зі змінами).
2) Бю дж етний кодекс У країни (зі змінами).
3) Закон У країни "Про Д ерж авний бю дж ет України на 2019 рік" (зі зм інами).
4) Закон У країни '"П ро м ісцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями).
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5) Ріш ення Ч ернігівської м іської ради від 29.11.2018 №  36/УІІ-33 "Про м іський бю дж ет на 2019 рік" (зі зм інами), розпорядж ення м іського 
голови від 14.08.2019 № 112-р "Про зміну обсягу субвенції з держ авного бю дж ету та перерозподілу бю дж етних призначень міського 
бю дж ету м. Чернігова", розпорядж ення міського голови від 14.11.2019 № 169-р "Про зм іну обсягу субвенції з держ авного та обласного 
бю дж етів, перерозподіл бю дж етних призначень м іського бю дж ету м. Чернігова на 2019 рік".

6) Ріш ення Ч ернігівської м іської ради від ЗО листопада 2016 року №  13/УІІ-З “ Про програму підтримки малого та середнього підприєм ництва 
у м. Чернігові на 2017-2020 роки” (зі змінами).

7) Розпорядж ення голови Ч ернігівської обласної держ авної адміністрації від 20 липня 2016 року № 392 “Про розроблення проектів місцевих та 
обласної П рограми розвитку малого та середнього підприєм ництва на 2017-2020 роки” (зі зм інами).

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

7. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для розвитку підприєм ницької діяльності, м. Ч ернігові.

8. Завдання бюджетної програми:

№  з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов для розвитку підприєм ницької діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бю джетних кош тів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5

1 Створення сприятливих умов для розвитку 
підприєм ницької діяльності

369 000 0 369 000

Усього
,

369 000 0 369 000



з

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№  з/п Н айменування м ісцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О 4 5

1 П рограма підтримки малого та середнього 
п ідприєм ництва у 
м. Чернігові

369 000 0 369 000

Усього 369000 0 369 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники О диниця
виміру

Дж ерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 о
3 4 5 6 7

І завдання
Створення сприятливих умов для 
п ідприєм ницької діяльності та 
поліпш ення клімату, адаптація до 
роботи в умовах нових стандартів 
та  конкуренції відповідно до вимог 
Угоди про асоціацію  з 
Європейським  Сою зом

1 затрат
О бсяг видатків на виконання 
заходів м іської програми 
підтримки малого та середнього 
підприєм ництва

грн Кошторис 
на 2019 рік

369 000 0 369 000
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2 продукту
Кількість заходів у рамках 
реалізац ії м іської програми 
підтримки малого та середнього 
п ідприєм ництва

од.
План заходів

21 21

3 ефективності
Н адходж ення до м ісцевого 
бю дж ету від д іяльності суб”єктів 
малого та  середнього 
п ідприєм ництва

млн. грн Розрахунок 700 0 700

4 якості
Темпи зростання обсягів 
надходж ень до м ісцевого бю джету 
від діяльності суб”єктів малого та 
середнього підприєм ництва до 
аналогічного попереднього періоду

% Розрахунок

*

10 10

Заступник начальника
ВІДДІЛу ЄКОНОіМІКИ пі
власності та ціново 
економічного розв 
міської ради

сово 
о ї

\ л  м і з

-начальник 
альної

ької
В. ЯРЕШ ЕН КО  

( ін іціали /ін іц іал , пр ізвищ е)

О. Л И СЕН КО  
( ін іціали/ін іц іал, пр ізвищ е)



Пояснення змін паспорта  
бю джет ної 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 ради__________
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(Код) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показник
Одини

ця
виміру

Джерело
інформації

•

Затверджено станом на 15.08.2019 Зміни станом на 18.11.2019

ПоясненняЗагальний
ф онд

Спеціальн  
ий фонд У сього

Загальний
ф онд

Спеціальни  
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

1
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення клімату, адаптація до роботи в умовах нових стандартів та 
конкуренції відповідно до вимог Угоди про асоціацію  з Європейським Союзом

1 затрат У зв"язку зі зміною 
пріорітетності та 
актуальності 
виконання заходів 
зменшено 
затверджені 
бюджетні на 2019 рік 
в сумі 20000 грн. 00 
коп.; Зменшено 
кількість заходів у 

рамках реалізації 
м іської програми 
підтримки малого та 
середнього 

підприємництва.

1.1.
Обсяг видатків на виконання заходів м іської програми підтримки малого та 
середнього підприємництва грн

Кошторис на 
2019 рік

389 000
389 000

369 000
369 000

2 продукту

2.1.
Кількість заходів у рамках реалізації міської програми підтримки малого та 
середнього підприємництва

ОД.
План заходів ЗО ЗО 21 21

3 ефективності

3.1.
Надходження до місцевого бюджету від д іяльності суб”єктів малого та 
середнього підприємництва млн.грн Розрахунок 700 700 700 700

4 якості

4.1.

Темпи зростання обсягів надходжень до місцевого бюджету від діяльності 
суб 'єктів  малого та середнього підприємництва до аналогічного попереднього 
періоду

%
Розрахунок 10 10 10 10

Головний бухгалтер управління 
економічного розвитку міста 
Чернігівської м іської ради

(підпис)6'
Т. М. Сахута 

(ініціали та прізвище)



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Н аказ М іністерства фінансів У країни 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209) 

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  
Наказ / розпорядчий документ 
У правління економічного розвитку міста 
Ч ернігівської м іської ради
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

18.11.2019 №  13-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 2700000
(код)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської  м іської ради
(найменування головного розпорядника)

2710000
(код)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської м іської ради
(найменування відповідального виконавця)

О 2717630
(код)

0470
(КФКВК)

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 101 000 гривень, у тому числі загального фонду - 
101 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) Конституція У країни (зі зм інами).
2) Бю дж етний кодекс У країни (зі змінами).
3) Закон У країни "Про Д ерж авний бю дж ет України на 2019 рік" (зі змінами).
4) Закон У країни "Про м ісцеве самоврядування в У країні" (зі змінами та доповненнями).
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5) Ріш ення Ч ернігівської м іської ради від 29.11.2018 №  36/УІІ-33 "Про міський бю дж ет на 2019 рік" (зі зм інами), розпорядж ення міського 
голови від 14.08.2019 № 112-р "Про зміну обсягу субвенції з держ авного бю дж ету та перерозподілу бю дж етних призначень міського 
бю дж ету м. Чернігова", розпорядж ення міського голови від 14.11.2019 № 169-р "Про зм іну обсягу субвенції з держ авного та  обласного 
бю дж етів, перерозподіл бю дж етних призначень м іського бю дж ету м. Ч ернігова на 2019 рік".

6) Ріш ення Ч ернігівської м іської ради від 26 жовтня 2017 року №  24/У ІІ-2 “ Про програму розвитку м іж народних відносин м. Чернігова та 
сприяння залученню  інвестицій на 2018-2019 роки” (зі зм інами).

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

№  з/п Ціль держ авної політики

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

7. Мета бюджетної програми:

С творення сприятливих умов для залучення інвестицій в економ іку м іста .Чернігова.

8. Завдання бюджетної програми:

№  з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов та.пош ирення інформації про інвестиційні можливості м. Чернігова на регіональному, державному 
та м іж народному рівнях

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бю джетних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 4 5

1 Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в 
економ іку м іста

101 000 0 101 000

У сього 101 000 0 101 000
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№  з/п Н айм енування м ісцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 4 5

1 П рограма розвитку м іж народних відносин м. 
Ч ернігова та  сприяння залученню  інвестицій м. 
Чернігові

101 000 0 101 000

Усього 101 000 0 101 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники О диниця
виміру

Дж ерело
інформ ації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 о
.3 4 5 6 7

І завдання
Створення сприятливих умов та 
пош ирення інформації про 
інвестиційні можливості м. 
Чернігова на регіональному, 
держ авном у та м іж народному 
рівнях

1 затрат

_

О бсяг видатків на виконання 
заходів м іської програми розвитку 
між народних відносин та сприяння 
залученню  інвестицій

грн Кошторис 
на 2019 рік

101 000 0 101 000

2 продукту
Кількість заходів у рамках 
реалізації м іської програми 
розвитку м іж народних відносин та

од. План заходів 2 1
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сприяння залученню  інвестицій

3 ефективності
О бсяги прямих іноземних 
інвестицій в галузі 
зовніш ньоеконом ічної д іяльності

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

15 0 15

4 якості
Темпи зростання обсягів 
надходж ень інвестицій в економіку 
м іста до аналогічного 
попереднього періоду

% Розрахунок

*

2 2

ЬНОІ

лнсового

Заступник начальника 
відділу економіки підп 
власності та цінової п 
економічного розвит 
міської ради

Начал ь
к а '

ради

42. Н лс\3

В. Я РЕШ ЕН К О  
(ін іц іали /ін іц іал , прізвищ е)

О. Л И СЕН КО  
(ініціали/ініціал, прізвищ е)



Пояснення змін паспорта  
бю джет ної 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 ради___________
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 2717630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(Код) (КФКВК) 1 (найменування бю джетної програми)

4. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показник
Одини

ця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено станом на 15.08.2019 Зміни станом на 18.11.2019

П о я с н е н н яЗ а га л ь н и й
ф о н д

Спеціальн  
ий фонд

У с ь о го
З а га л ь н и й

ф о н д
Спеціальни  

й фонд
У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

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

1 затрат У зв"язку зі зміною 

пріорітетності та 

актуальності
1.1.

Обсяг видатків на виконання заходів м іської програми розвитку міжнародних 
відносин та сприяння залученню інвестицій грн

Кошторис 
на 2019 рік

125 000
125 000

101 000
101 000

2 продукту

2.1.
Кількість заходів у рамках реалізації міської програми розвитку міжнародних 
відносин та сприяння залученню інвестицій

од. План
заходів 3 3 2 2

зменшено 

затверджені 

бюджетні на 2019 рік 

в сумі 24000 грн. 00 

коп.; Зменшено 

Кількість заходів у 

рамках реалізації 

міської програми 

розвитку 

міжнародних 

відносин та сприяння 

залученню інвестииій

3 ефективності

3.1. Обсяги прямих іноземних інвестииій в галузі зовнішньоекономічної д іяльності млн.грн

І ірограма 
економічног 
о та
соціального 
розвитку м. 
Чернігова 
на 2019 рік 15 15 15 15

4 якості

4.1.
Темпи зростання обсягів надходжень інвестицій в економіку міста до 
аналогічного попереднього періоду

%
Розрахунок 2 2 2 2

Головний бухгалтер управління 
економічного розвитку міста 
Чернігівської м іської ради Т. М. Сахчта

(підпис) (ініціали та прізвище)


