
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. 2717630 0470.

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6.

№з/п

1

Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх 

виконанням Закарпатської облдержадміністрації

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація на території  державної політики у сфері зовнішніх згносин і зовнішньоекономічної діяльності

(найменування головного розпорядника) 

Департамент економічного та регіонального розвитку, 

торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання 

державних програм та контролю за їх виконанням

Закарпатської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх 

виконанням Закарпатської облдержадміністрації 

(найменування відповідального виконавця) 

самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836;  рішення обласної ради  від 17.12.2020 № 54 "Про Програму формування позитивного 

міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2021-2025 роки"( зі змінами внесеними рішенням від 15.11.2021 №424), рішення 

обласної ради від 17.12.2020 № 40 "Про обласний бюджет на 2021 рік", (зі змінами внесеними рішенням від 25.02.2021 № 138) 

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України: "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве

Паспорт

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 450 000,00 грн. , спеціального фонду - 50000,00 грн.



2 Сптияння залученню іноземних інвестицій у Закарпатську область

7. Мета бюджетної програми 

8.Завдання бюджетної програми

№з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього

1 3 4 5

1 450 000,0 50 000,0 500 000,0

450 000,0 50 000,0 500 000,0

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 450 000,0 50000 500 000,0

2

Показника

Усього

 затрат

Формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область 

2

Видатки для формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у 

Закарпатську область

Активізація соціально-економічного, науково-технічного, формування сприятливого міжнародного іміджу та інвестиційного клімату, створення умов для роботи з іноземними 

інвесторами

Завдання

Усього

Напрями використання бюджетних коштів

2

Обсяг видатків для створення та формування позитивного міжнародного інвестиційного 

іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область 

2

 продукту



од. розрахунк

ово, 

накази

27 1 27

3

гривень звіт 18 518,5 18 518,5

гривень звіт 50 000,0 50 000,0

4 х

% звіт 100 100 100

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор департаменту 

(підпис) 

"_____"__________2021 рік

М. П.

(ініціали та прізвище) 

Петро ЛАЗАР

Іван ЗАВИДНЯК

(ініціали та прізвище) 

Середній обсяг  для розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності 

Закарпатської області, сприяння економічному, соціально-культурному розвитку  та 

активізація зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності

Департамент фінансів облдержадміністрації

Кількість заходів із створення та формування позитивного міжнародного інвестиційного 

іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область 

Динаміка підтримки регіонального розвитку, порівняно з попереднім роком 

В.о. директора департаменту 

 якості

Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з придбання обладнання

 ефективності


