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З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209) 

2700000 
(КПКВК МБ) 

2710000 
(КПКВК МБ) 

2717693 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ/розпорядчий документ 
Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської 
облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника) 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації 

0490 
(найменування відповідального виконавця) 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) 

. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 425000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 355000,00 гривень та спеціального фонду -70000,00 гривень 

. Підстави для виконання бюджетної програми 
конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України: "Про місцеві державні адміністрації","Про місцеве самоврядування в Україні", "Програма підвищення 
онкурентомпроможності Закарпатської області на 2019-2020роки", рішення обласної ради від 13.12.2018 №1329, рішення обласної ради від 22.02.2018 № 1073 "Про внесення змін до 
ішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 "Про обласний бюджет на 2019 рік". 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№з/п Ціль державної політики 

1 Формування конкурентоспроможної та інноваційної економіки 

? Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань 

3 Створення системи ефективного управління регіональним розвитком 

4 Забезпечення ефективного бізнесового та інвестиційного середовища 



. Мета бюджетної програми 
ютитуційна, наукова та аналітична підтримка регіонального та інноваційного розвитку, інтерактивна підтримка інвестиційної діяльності та промоція інвестиційної діяльності регіону 

.Завдання бюджетної програми 
№з/п Завдання 

! Підтримка інноваційної діяльності підприємств у регіоні 

2 Формування інституцій регіонального розвитку зі спрямуванням на інноваційне підприємництво 

3 Забезпечення ефективної співпраці учасників і організацій в ланцюжку "Освіта-наука-інновації-підприємництво" 

4 Удосконалення системи технологій, процедур та інструментів управління регіональним розвитком 

5 Покращення системи навчання та підвищення кваліфікації посадовців з питань регіонального розвитку 

6 Стимулювання залучення інвестицій та ділової активності, у т.ч. зовнішньоекономічної 

"7 Створення системи маркетингу, у т.ч. промоції і бізнесового брендингу регіону 

8 Залучення міжнародної технічної допомоги в економічні та інфраструктурні проекти 

. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Видатки для формування системи управління регіональним розвитком області в т.ч. проведення дослідження та 
розроблення Стратегії розвитку на період до 2027 року 

140 000,0 140 000,0 

2 Видатки для створення, підтримки та наповнення інвестиційного порталу області, в т.ч. послуги з: дизайну, 
редакторів, перекладу; хостинг; тощо 

120 000,0 120 000,0 

3 Видатки для організації та проведення навчань для представників органів місцевого самоврядування та виконавчої 
влади щодо розроблення проектів регіонального розвитку 

95 000,0 95 000,0 

4 Видатки для придбання обладнання 70 000,0 70 000,0 

Усього 355 000,0 70 000,0 425 000,0 

0. Перелік місцевих/регіональних програм, щоі виконуються у складі бюджетної програми 
гривень 

№з/п Загальний 
Фонд 

Спеціальний 
сЬонд 

Усього 



І 2 3 4 5 

Усього 

1. Результативні показники бюджетної програми 

№з/п Показника Одиниця 
виміру 

Джерело 
інформації 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 затрат 

Обсяг видатків для формування системи управління регіональним розвитком області в т.ч. 
проведення дослідження та розроблення Стратегії розвитку на період до 2027 року 

гривень кошторис 140 000,0. 140 000,0 

Обсяг видатків для створення, підтримки та наповнення інвестиційного порталу області, в 
т.ч. послуги з: дизайну, редакторів, перекладу; хостинг; тощо 

гривень кошторис 120 000,0 120 000,0 

Обсяг видатків для організації та проведення навчань для представників органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади щодо розроблення проектів регіонального розвитку 

гривень кошторис 95 000,0 95 000,0 

Обсяг видатків для придбання обладнання гривень кошторис 70 000,0 70 000,0 
2 продукту 

Кількість заходів з формування системи управління регіональним розвитком області в т.ч. 
проведення дослідження та розроблення Стратегії розвитку на період до 2027 року 

од. протоколи, 
накази, 

7 7 

Кількість заходів з створення, підтримки та наповнення інвестиційного порталу області, в 
т.ч. послуги з: дизайну, редакторів, перекладу; хостинг; тощо 

од. протоколи, 
накази, 

1 1 

Кількість заходів з організації та проведення навчань для представників органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади щодо розроблення проектів регіонального розвитку 

од. протоколи, 
накази, 
розрахунк 

8 8 

Кількість заходів з придбання обладнання (комплект) од. протоколи, 1 1 
3 ефективності 

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з формування системи управління 
регіональним розвитком області в т.ч. проведення дослідження та розроблення Стратегії 
розвитку на період до 2027 року 

гривень звіт 20 000,0 20 000,0 

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з створення, підтримки та наповнення 
інвестиційного порталу області, в т.ч. послуги з: дизайну, редакторів, перекладу; хостинг; 
тощо 

гривень звіт 120 000,0 120 000,0 

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з організації та проведення навчань для 
представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо розроблення 
проектів регіонального розвитку 

гривень звіт 11 875,0 11 875,0 



с 
Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з придбання обладнання гривень звіт 70 000,0 70 000,0 

4 якості X 

Динаміка підтримки регіонального розвитку, порівняно з попереднім роком % звіт 100 100 100 

еректор департаменту економічного розвитку і торгівлі 

ЗГОДЖЕНО: 

апартамент фінаноіів^ші^р^а°^йі|н^'рацГі 

іректор департаментV : -, - ' 

о/; 
м . п 

Д.М.Ман 
(ініціали та прізвище) 

П.Д.Лазар 
(ініціали та прізвище) 


