ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства ф інансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства ф інансів України
зід 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ

Управління економічного розвитку міста Чернігівської
міської ради
Наказ від 31.03.2021 №02-од

.

ПАСПОРТ
бю джет ної програми місцевого бю джет у на 2021 рік

2700000

Управління економ ічного розвитку міста Ч ернігівської м іської ради

24837292

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
»

(код за ЄДРПОУ)

2710000

Управління економ ічного розвитку міста Ч ернігівської м іської ради

24837292

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2717630

7630

0470

Реалізація програми і заходів в
галузі зов ніш ньоеконом ічної
діяльності______________________

(код Програмної
класифікації видаткіз
та кредитування
місцезого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцезого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видаткіз та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4.

Обсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань - 40 000 гривень,

5.

Підстави для виконання бю д ж етної програми

у тому числі загального ф онду - 40 000 гривень та спеціального ф онду - 0 гривень

1 зЗ

25559000000
(код бюджету)

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456 (зі змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р №280/97-ВР;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів "(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від
07.08.2019 №336);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами №729 від 31.08.2018);
р ішення Чернігівської міської ради від 31.1С 2019 №46Л/І|-3 "Про Програму розвитку міжнародних відносин м. Чернігова на 2020-2021 роки” (зі змінами від 25.03.2021 №6Л/ІІІ-4);
Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 №ЗЛ/Ш-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 28.01.2021 №4Л/ІІІ-9, від 25.02.2021 №5Л/ІІІ-13, від 25.03.2021 №6Л/ІІІ-15).
8.

Цілі д ерж авної політики, на д осягнення яки х спрямована реалізація бю джетної програми
Цілі державної політики

|№ з/п
2. Здійснення комплексу заходів з метою розвитку міжнародного співробітництва
7.

Мета бю дж етної програми

Розвиток міжнародного співробітництва з різноманітних сферах суспільного життя, забезпечення необхідних умов для півищення міжнародного авторитету міста й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та
його всебічний потенціал.
8. Завдання бю д ж етної програми
Завдання

№ з/п
1
9.

Реалізація програми і заходів в галузі зоанішньекономічної діяльності

Напрями використання бю дж етних кош тів

гривень
Загальний ф онд

Напрями використання бю джетних коштів

№ з/п

С пеціальний ф онд

У сього

4

5

2

1

Реалізація програми і заходів з галузі зовнішньекономічної діяльності

1

Усього

40 000

40 000

40 000

40 000

10. Перелік місцевих / регіонал ьних програм, що виконую ться у складі бю джетної п рограм и
Загальний сЬонд

Найменування місцевої / регіональної програми

N9 з/п
........ і ...........
1

гривень

І

Програма розвитку міжнародних зідносин м. Чернігова на 2020-2021 роки
У сього

С пеціальний ф онд
4

У сього
5

40 000

40 000

40 000

40 000

11. Результативні показники бю дж етної програми
П о казники

№ з/п
■"

Г

1

"

О диниця

Д ж е р е л о ін ф о р м а ц ії

З агальний ф онд

С пеціальний ф онд

У сь о го

4

5

6

1

в и м іо у
"
3

1 Реалізація програми і заходів в галузі зов ніш нье коном ічної д іял ьн ості
1 затрат

її

Обсяг видатків на придбання та розповсюдження серед партнерів та гостей
міста інформаційно-презентаційної поліграфії, сузенірної та канцелярської
продукції з символікою міста Чернігова

Обсяг зидаткіз на забезпечення мозного супрозоду міжнародних зустрічей та
1.2 заходіз (з т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) та офіційного
перекладу документів

грн

кошторис

25 000

25 000

грн

кошторис

15 000

15 000

2зЗ

2 продукту
2.1 Кількість заходів та зустрічей

од.

План заходів

2

2

2.2 Кількість перекладених пакетів документів

од.

План заходів

3

3

3.1 Середній обсяг зитрат на один прозедений захід або зустріч

грн

Розрахунок/ Прогнозні розрахунки

12 500

12 500

3.2 Середній обсяг зитрат на один перекладений пакет документів

грн

Розрахунок/ Прогнозні розрахунки

5 00С

5 000

3 еф ективності

4 якості
4.1 Відсоток прозедених заходів та зустрічей

відс.

Звітність

100

100

4-2 Відсоток перекладених пакетів документів

Відс.

Звітність

100

100

Заст упник начальника управлінняначальник відділу економіки підпри*
комунальної власност і та ціно<
політики управління економі'
розвит ку міста Чернігівськії/фЬ,

Віталія ЯРЕЩЕНКО

Головний бухгалтер упра>
економічного розвит ку м іс ґЙ в ^
Чернігівської м іської ради

Тамара САХУТА

-

П О ГО Д Ж Е Н О :

Начальник фінансового управління
Чернігі§&каї,ццської ради

Олена ЛИСЕНКО
(підпис)

03. м и

ЗзЗ

Ч Е Р Н І Г І В с: Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
У ПРАВЛ ІННЯ ЕКО Н О М ІЧН О ГО РОЗВИТКУ МІСТА

НАКАЗ
“ 31 ” березня 2021

№ 02 - од

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2021 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року
№ 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, згідно з рішенням
Чернігівської міської ради від 24.12.2020 № З/УІІІ-29 “ Про бюджет
Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами від
28.01.2021 № 4/УИІ-9, від 25.02.2021 № 5 /У ІІМ З , від 25.03.2021 № 6/УІІ1-15)
НАКАЗУЮ:
Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік:
КП К В К М Б
2717630

Найменування програми
“ Реалізація програм і заходів в галузі
зовнішньоекономічної діяльності”

Заступник начальника управління начальник відділу економіки підприємств
комунальної власності та цінової політики
управління економічного розвитку міста
міської ради

ПРОЕКТ ПАСПОРТА
бю джет ної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2700000

Управління економ ічного розвитку міста Чернігівської м іської ради

24837292

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцезого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцезого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2710000

Управління економ ічного розвитку міста Ч ернігівської м іської ради

24837292

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2717630

7630

0470

Реалізація програми і заходів в
галузі зовніш ньоеконом ічної
діяльності_________________________

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 000 гривень, у тому числі загального фонду - 40 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
Підстави для виконання бюджетної програми

25559000000
(код бюджету)

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456 (зі змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р №280/97-ВР;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України зід 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів "(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від
07.08.2019 №336);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України зід 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами №729 від 31.08.2018);
Рішення Чернігівської міської ради від 31.10.2019 №46Л/ІІ-3 "Про Програму розвитку міжнародних відносин м. Чернігова на 2020-2021 роки" (зі змінами від 25.03.2021 №6Л/ІІІ-4);
Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 №ЗЛ/ІІІ-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 28.01.2021 №4Л/ІІІ-9, від 25.02.2021 №5Л/ІІІ-13, від 25.03.2021 № 6Л/І!І-15,).

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
__Цт^_де£жа вної політики

І№ з/п
1
7.

2. Здійснення комплексу заходів з метою розвитку міжнародного співробітництва

Мета бюджетної програми

Розвиток міжнародного співробітництва в різноманітних сферах суспільного життя, забезпечення необхідних умов для півищення міжнародного авторитету міста й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та
його всебічний потенціал.
8. Завдання бюджетної програми
Завдання

|№ з/п

!
9.

Реалізація програми і заходів в галузі зовнішньекономічної діяльності

і

і

Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п
1
1

гривень

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

5

Т

1

5

40 000
40 000

Реалізація програми і заходів в галузі зознішньекономічної діяльності
Усього

40 000
40 000

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

гривень
Загальний фонд
3

Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п
1

2~
Програма розвитку міжнародних відносин м. Чернігова на 2020-2021 роки

1

Усього

Спеціальний фонд
л

Усього

40 000

40 000

40 000

40 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

П о казн и ки

-І

2

О д и ни ц я
■

Д ж е р е л о ін ф о р м а ц ії

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

5

ВИМІРУ
з!

У сь о го
“

~

7

'

”

'

'

“ '

1 Реалізація програми і заходів в галузі зовнішньекономічної діяльності
1 затрат
Обсяг видатків на придбання та розповсюдження серед партнерів та гостей
1.1 міста інформаційно-презентаційної поліграфії, сувенірної та канцелярської
продукції з символікою міста Чернігова

грн

25 000

кошторис

2зЗ

25 000

Обсяг видаткіз на забезпечення мовного супрозоду міжнародних зустрічей та
1.2 заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) та офіційного
перекладу документів

15 000

15 000

План заходів

2

2

од.

План заходів

3

3

3.1 Середній обсяг витрат на один проведений захід або зустріч

грн

Розрахунок/ Прогнозні розрахунки

12 500

12 500

3.2 Середній обсяг витрат на один перекладений пакет документів

грн

Розрахунок/ Прогнозні розрахунки

5 000

5 000

грн

кошторис

2.1 Кількість заходів та зустрічей

од.

2 2 Кількість перекладених пакетів документів

2 продукту

3 ефективності

4 якості
4.1 Відсоток проведених заходів та зустрічей

відс.

Звітність

100

100

4.2 Відсоток перекладених пакетів документів

відс.

Звітність

100

100

З аст упник начальника управлінняначальник від д іл у економ іки підприємст в
ко м у н а л ьн о ї вл асност і та цін о во ї
політ ики упр а вл іння економ ічного
р о зви т ку м іст а Ч е р нігівсько ї м ісь ко ї
ради

Головний б ухгалт ер управління
економ ічного р о зви т ку міст а
Ч е р н ігівсько ї м іс ь к о ї ра ди

Н ачальник від діл у е ко но м ічно ї та
ін ве ст и ц ій н ої політ ики управління
Ч е р нігівсько ї м іс ь к о ї ра ди

ззз

