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Управління економічного 
розвитку міста 
Чернігівської міської ради

£#аґ.ьЮ& № &£- /> 07.02.2019 № 11

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на
2019 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 та згідно з рішенням 
Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року №36/УІІ-33 "Про міський 
бюджет на 2019 рік" зі змінами і доповненнями (38/УІІ-6)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 
управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради:

Фінансове управління 
Чернігівської міської ради

КПКВКМБ Найменування програми

2710160
“Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах”

2717610 “Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва”

2717630 “Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності”

2717640 “Заходи з енергозбереження”

В. П. Ярещенко

В.о. начальника управління 
розвитку міста 
міської ради

Начальник фінансового управління
ради

. Лисенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

наказ
, Фінансового управління

Чернігівської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)
07.02.2019 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 2700000 Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

2.

(КТПКВК МБ)

2710000

(найменування головного розпорядника)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

3.

(КТПКВК МБ)

2710160

(найменування відповідального виконавця)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

(КТПКВК МБ) (КФ КВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3800769,00 гривень, у тому числі загального фонду -  3800769,00 гривень та
спеціального фонду -  0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами),

Закон України “Про державний бюджет України на 2019 рік'’,
Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,



постанова 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,
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів”(зі змінами),
рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/УІІ-33 “Про міський бюджет на 2019 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові.

7. Завдання бюджетної програми :

№ з/п Завдання

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 4 5 6

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

3800769 3800769

Усього 3800769 - - 3800769

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

Найменування 
місцевої/регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання

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

1.1 Обсяг видатків на утримання установи грн. Кошторис 3800769 - 3800769

1.2 Кількість штатних одиниць осіб Ш татний розпис 16 - 16

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
о

М )ЄКТНВНОСТІ

3.1
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, 
заяв, скарг (вхідних документів) на одного 
працівника

од. розрахунок 57 - 57

3.2
Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів 
на одного працівника

од. розрахунок 13 13

о Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн
Звітність,
кошторис

237548 - 237548

4 якості

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

% розрахунок 100 100

В.о.начальника управління економічного 
розвитку міста Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Чернігівської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ, / розпорядчий документ
0ЬОІ№9 №  04-72,
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління 
Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
07.02.2019 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 2700000 Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

2.

(КТПКВК МБ)

2710000

(найменування головного розпорядника)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

3.

(КТПКВК МБ)

2717610

(найменування відповідального виконавця)

0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КТПКВК МБ) (КФ КВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  500000,00 гривень т
спеціального фонду -  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України. Бюджетний кодекс України (зі змінами). 

Закон України'“Про державний бюджет України на 2019 рік".



Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів”(зі змінами),
рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року №  36/УІІ-33 “Про міський бюджет на 2019 рік” .
рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/УІІ-З “Про програму підтримки малого та середнього підприємництва у м. 
Чернігові на 2017-2020 роки”(зі змінами),
розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 20 липня 2016 року № 392 “Про розроблення проектів місцевих та 
обласної Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2020 роки”(зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

7. Завдання бюджетної програми :

№  з/п Завдання

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:________    (грн)
№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 4 5 6

1 Створення сприятливих умов для розвитку 
підприємницької діяльності

500000 - - 500000

Усього 500000 - - 500000

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

Найменування 
місцевої/регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 -> 4

Програма підтримки малого та 
середнього підприємництва у 
м. Чернігові

500000 500000

Усього 500000 - 500000



10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання
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

1.1
Обсяг видатків на виконання заходів міської 
програми підтримки малого та середнього 
підприємництва

грн Кошторис
500000 500000

2 продукту

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

од. План заходів 40 40

-> *

ефективності

3.1
Надходження до місцевого бюджету від діяльності 
суб”єктів малого та середнього підприємництва

млн. грн розрахунок 800 - 800

4 якості
і Темпи зростання обсягів надходжень до місцевого 

^  ̂ бюджету від діяльності суб’єкт ів  малого та 
' середнього підприємництва до аналогічного 

попереднього періоду

% розрахунок 10 10

В.о.начальника управління еконоімічного 
розвитку міста Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Ііачальник фінансового управління 
Чернігівської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
0?.0ІМ>/9 № ОЬч2-
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)
наказ

Фінансового управління 
, Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
№ / /   '

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 2700000 Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

2.

(КТПКВК МБ)

2710000

(найменування головного розпорядника)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

3.
(КТПКВК МБ)

2717630

(найменування відповідального виконавця)

0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КТПКВК МБ) (КФ КВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  150000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  150000,00 гривень та
спеціального фонду -  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України. Бюджетний кодекс України (зі змінами),

Закон України “Про державний бюджет України на 2019 рік”,



Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів”(зі змінами),
рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/\ЧІ-33 “Про міський бюджет на 2019 рік”.
рішення Чернігівської міської ради від 26 жовтня 2017 року № 24/УІІ-2 “Про програму розвитку міжнародних відносин м. Чернігова та сприяння 
залученню інвестицій на 2018-2019 роки”(зі змінами),
6. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста

7. Завдання бюджетної програми :

№ з/п Завдання

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
____________     т_________________ (грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 о:> 4 5 6

1 Створення сприятливих умов для 
залучення інвестицій в економіку міста

150000 150000

Усього 150000 - - 150000

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

місцевої/регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о-3 4

Програма розвитку міжнародних 
відносин м. Чернігова та сприяння 
залученню інвестицій

150000 150000

Усього 150000 - 150000



10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання
Створення сприятливих умов та поширення інформації про інвестиційні можливості м. Чернігова на регіональному, державному та 
міжнародному рівнях

1 затрат

1Л
Обсяг видатків на виконання заходів міської 
програми розвитку міжнародних відносин та 
сприяння залученню інвестицій

грн Кошторис
150000 150000

2 продукту

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

од.
*

План заходів 5 5

о ефективності

ЗЛ

Обсяги прямих іноземних інвестицій в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності

млн. грн

Програма 
економічного та 
соціального 
розвитку м. 
Чернігова на 2019 
рік

15 - 15

4 якості

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

% розрахунок 2 2

В.о.начальника управління економічного 
розвитку міста Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Чернігівської міської ради

В. ЯРЕЩ ЕНКО
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ М іністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ
О Ї'О іт 9  № 04
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління 
Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 2700000 Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ)

2. 2710000
(КТПКВК МБ)

3. 2717640

(найменування головного розпорядника)

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

0470 Заходи з енергозбереженя
(КТПКВК МБ) (КФ КВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —50000,00 гривень, у тому числі загального фонду — 50000,00 гривень та
спеціального фонду -  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України. Бюджетний кодекс України (зі змінами), 

Закон України “ Про державний бюджет України на 2019 рік”,



Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів”(зі змінами),
рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року №  36/УІІ-33 “Про міський бюджет на 2019 рік” .
рішення Чернігівської міської ради від 26 січня 2017 року № 15/УІІ-3 “Про програму підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. 
Чернігова на 2017-2027 роки”(зі змінами)
6. Мета бюджетної програми: Скорочення споживання енергетичних ресурсів та видатків міського бюджету на їх оплату, шляхом підвищення 
енергоефективності бюджетних установ м. Чернігова.

7. Завдання бюджетної програми :

№ з/п Завдання

. 1
Створення сприятливих умов та привернення уваги населення міста до питань енергоощадності та впровадження енергоефективних 
заходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 о
.3 4 5 6

1 Привернення уваги населення міста до 
питань енергоощадності та впровадження 
енергоефективних заходів

50000 50000

Усього 50000 - - 50000

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

Найменування 
місцевої/регіональної програми

Загальний фонд ■ Спеціальний фонд Усього

1 2 4

Програма підвищення 
енергоефективності в бюджетних 
установах м. Чернігова

50000 50000

Усього 50000 50000



10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання
Створення сприятливих умов та привернення уваги населення міста до питань енергоощадності та впровадження енергоефективних 
заходів

1 затрат

1.1
Обсяг видатків на виконання заходів міської 
програми підвищення енергоефективності в 
бюджетних установах

грн Кошторис
50000 50000

2 продукту

2.1
Кількість заходів у рамках реалізації міської 
програми підвищення енергоефективності

од. План заходів 1 1
-> ефективності *

3.1 Середні витрати на проведення одного заходу грн Розрахунок 1 50000 - 50000

4 якості

4.1
Кількість населення, охопленого заходом від 
загальної кількості населення

% Розрахунок 25 25

В.о.начальника управління економічного 
розвитку міста Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Чернігівської міської ради

В. ЯРЕЩ ЕНКО
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)


