
ЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів УкраїниНаказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 83626 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

1. 2700000
(КПКВК МБ) 

2. 2710000
(КПКВК МБ) 

3. 2717622 0470
(КПКВК МБ) (КФКВК)

1

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.

№з/п

1

2

3

4  створення сприятливих умов для  розвитку  індустрії  туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Закарпатської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) 

(найменування головного розпорядника) 

Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт

01.04.2020 № 05-09/342

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 110000,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України: "Про місцеві державні адміністрації","Про місцеве самоврядування в Україні", "Про туризм",  рішення обласної ради 

від 22.12.2015 №95 "Про програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020роки" (від 14 червня, 22 вересня,  07 та 22 грудня 2016 року, 21 вересня 2017 року, 

29 березня, 07 червня, 13 грудня 2018 року, 20 грудня 2019 № 1648),  рішень обласної ради від 18.03.2020 № 1702 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629  

"Про обласний бюджет на 2020 рік"

7. Мета бюджетної програми 

збереження цілісності   туристичних   ресурсів   України,  їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування  державних  і  

громадських  інтересів при плануванні та забудові територій; 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

  забезпечення закріплених Конституцією  України прав громадян на відпочинок,  свободу пересування,  відновлення  і  зміцнення  здоров'я,  на  безпечне  для життя і 

здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;

Ціль державної політики

безпека туризму,  захист прав та законних інтересів туристів, інших  суб'єктів  туристичної діяльності та їх об'єднань,  прав та законних інтересів власників або 

користувачів  земельних  ділянок, будівель та споруд; 



8.Завдання бюджетної програми

№з/п

1

2

3

4

5

6

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього

1 3 4 5

1

2 66 600,0 66 600,0

3 43 400,0 43 400,0

4

5

6

110 000,0 110 000,0

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

№з/п Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього

1 3 4 5

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Усього

1 3 4 5 6 7

1

гривень кошторис

Популяризація туристиного потенціалу області 

Покращення умов для розвитку туристичної галузі області

Співфінансування проектів регіонального розвитку у туристичній галузі

Напрями використання бюджетних коштів

2

Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів

Завдання

Розвиток туристичної і транспортної  інфраструк-тури області

Розвиток туристичної і транспортної  інфраструктури області

2

                      Усього

Усього

Активізація сталого розвитку туристичної сфери області 

Співфінансування проектів регіонального розвитку у туристичній галузі

Показника

Обсяг видатків для розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області

2

 затрат

Формування ефективної моделі управління та координації туризму в області

Формування ефективної моделі управління та координації туризму в області

Активізація сталого розвитку туристичної сфери області 

Популяризація туристиного потенціалу області 

Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів



гривень кошторис 66 600,0 66 600,0

гривень кошторис 43 400,0 43 400,0

гривень кошторис

гривень кошторис

гривень кошторис

2

од. протоколи, 

накази, 

розрахунки

од. протоколи, 

накази, 

розрахунки

6 6

од. протоколи, 

накази, 

розрахунки

1 1

од. протоколи, 

накази, 

розрахунки

од. протоколи, 

накази, 

розрахунки

од. протоколи, 

накази, 

розрахунки

3

гривень звіт

гривень звіт 11 100,0 11 100,0

гривень звіт 43 400,0 43 400,0

гривень звіт

гривень звіт

гривень звіт

Обсяг видатків для просвітницької діяльності

Обсяг видатків для формування ефективної моделі управління та координації туризму в 

області 

Обсяг видатків для популяризації туристичного потенціалу

Кількість заходів з  активізації сталого розвитку туристичної сфери області

Обсяг видатків для  активізації сталого розвитку туристичної сфери області

Кількість заходів з  просвітницької діяльності

Кількість заходів з реалізації програм регіонального розвитку у галузі туризму

Обсяг видатків для співфінансування програм регіонального розвитку у галузі туризму

 продукту

Кількість заходів з розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з  активізації сталого розвитку 

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з реалізації програм регіонального 

розвитку у галузі туризму

Кількість заходів з популяризації туристичного потенціалу 

Кількість заходів з формування ефективної моделі управління та координації туризму в 

області 

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з популяризації туристичного потенціалу

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з формування ефективної моделі 

управління та координації туризму в області

 ефективності

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу туристичної і транспортної 

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з просвітницької діяльності



4 х

% звіт 100 100

В.о. директора департаменту економічного розвитку і торгівлі

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор департаменту 
(підпис) (ініціали та прізвище) 

П.Д.ЛАЗАР

Г. С. РУСНАК

(ініціали та прізвище) 

Департамент фінансів облдержадміністрації

Динаміка кількості суб"єктів туристичної галузі, порівняно з попереднім роком 

 якості


