
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент економічного розвитку 
Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)
Наказ
Департамент фінансів
Чернігівської обласної державної адміністрації______
(найменування місцевого фінансового органу)

15 січня 2018 року № 1 / 8
(у  редакції Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної 
адміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної 
адміністрації

25 травня 2018 року № 16 / 83
4

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 27_________Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(К П КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 271________Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(К П КВК М Б) (найменування відповідального виконавця)

3. 2717690______________ Інш а економічна діяльність
(КПКВК М Б) (К Ф К ВК )1 (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань— 1246,0 тис, гривень, у тому числі загального фонду —

1246,0 тис. гривень та спеціального фонду -  -  тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:



2

- Закони України: «Про інвестиційну діяльність»; «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 
галузях економіки з метою створення нових робочих місць»; «Прб зовніш ньоекономічну діяльність»;
- Рішення обласної ради від 27.01.2016 № 2-3/VII, зі змінами від 17.05.2017 № 6-9/VII «Про обласну програму розвитку 
інвестиційної, зовніш ньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки 
«Чернігівщина -  конкурентоспроможний регіон»;
- Рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4-11 /VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»;
- Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.04.2018 №285 «Про внесення змін до показників обласного 
бюджету на 2018 рік».

6. М ета бюджетної програми: забезпечення сталого економічного зростання і соціального розвитку регіону шляхом 
створення умов для підвищ ення конкурентоспроможності та створення додаткових конкурентних переваг регіону.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п к гж в к КФКВК Назва підпрограми
1 2717693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

(тис, грн)

№
з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2 загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
2717693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

1
Завдання 1. Сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 
регіоні, збільшення експорту продукції шляхом просування 
продукції підприємств на зовнішні ринки

76,0 76,0

2
Завдання 2. Проведення міжнародних заходів в області та 
здійснення візитів офіційних делегацій області за кордон з метою 
налагодження міжрегіонального співробітництва

135,0 135,0

3 Завдання 3. Розширення участі підприємств і організацій області у 
національних та загальнодержавних виставково-ярмаркових заходах

25,0 25,0



4 Завдання 4. Підвищення рівня інвестиційної привабливості та 
забезпечення інвестиційної активності ,

1000,0 1000,0

5 Завдання 5. Формування ефективної регіональної інноваційної 
системи

10,0 10,0

Усього 1246,0 1246,0
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
___________________________________       (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми к п к в к загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5
Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та 
виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016 - 2020 
роки «Чернігівщина - конкурентноспроможний регіон»

2717693 1246,0 1246,0

Усього 1246,0 1246,0

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі завдань

№
з/п КПКВК Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6
2717693 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Зовнішньоекономічна діяльність
1 Завдання 1. Сприяння розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності в регіоні, збільшення експорту продукції шляхом 
просування продукції підприємств на зовнішні ринки
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми (організація 
проведення заходів за участю міжнародних експертів, 
представників закордонних ділових кіл, засідань 
Міжнародного Трейд-клубу в Україні, спеціальних 
семінарів-тренінгів для представників компаній-експортерів 
та удосконалення роботи Економічного порталу 
Чернігівської області)

грн звіт, кошторис, 
програма

76000,0



4 О

продукту
Кількість заходів програми , зах. внутрішній облік, 

програма
7,0

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 10857,1
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0

2 Завдання 2. Проведення міжнародних заходів в області та 
здійснення візитів офіційних делегацій області за кордон з 
метою налагодження міжрегіонального співробітництва
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми (організація 
прийому офіційних іноземних делегацій, робочих поїздок 
керівництва облдержадміністрації за кордон, виготовлення 
презентаційної продукції про область для розповсюдження її 
на міжнародних заходах в області та за її межами)

грн звіт, кошторис, 
програма

135000,0

продукту
Кількість заходів програми зах. внутрішній облік, 

програма
18,0

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 7500,0
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0
Виставково- ярмаркова діяльність

3 Завдання 3. Розширення участі підприємств і організацій 
області у національних та загальнодержавних виставково- 
ярмаркових заходах
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми грн звіт, кошторис, 

програма
25000,0

продукту
Кількість заходів програми зах. внутрішній облік, 

програма
1,0

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 25000,0
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якості
Рівень виконання заходів « % внутрішній облік 100,0
Інвестиційна та інноваційна діальність

4 Завдання 4. Підвищення рівня інвестиційної привабливості 
та забезпечення інвестиційної активності
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми (проведення 
форумів, конференцій, «круглих столів», зустрічей, інших 
публічних заходів; організація та участь у навчальних 
семінарах, тренінгах з актуальних питань інвестиційного 
розвитку; виготовлення презентаційних та промоційних 
матеріалів тощо)

грн звіт, кошторис, 
програма

500000,0

Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку грн звіт, кошторис, 
програма

500000,0

продукту
Кількість заходів програми < зах. внутрішній облік, 

програма
7,0

Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка орг. внутрішній облік, 
програма

1,0

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 71428,6
Середній обсяг фінансової підтримки однієї організації грн внутрішній облік 500000
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0
Рівень надання фінансової підтримки до запланованого 
обсягу

% внутрішній облік 100,0

5 Завдання 5. Формування ефективної регіональної 
інноваційної системи
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми (проведення 
«круглих столів» щодо запровадження інновацій та науково- 
технічних розробок у всіх сферах економіки)

грн звіт, кошторис, 
програма

10000,0

продукту
Кількість заходів програми зах. внутрішній облік, 

програма
1,0



ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу , грн внутрішній облік 10000,0
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0

(тис, грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3
Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансування
Загаль

ний
фонд

Спеціаль
ний фонд разом

Загаль
ний

фонд

Спеціаль
ний фонд разом Загаль

ний фонд
Спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Надходження 
із бюджету «
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Усього

1 К од функціональної класифікації видатків та кредитування бю дж ету вказується лише у випадку, коли бю дж етна прогр

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у  місцевому бю дж еті видатків/надання кредитів на реалізацію і

3 П рогноз видатків до  кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

В.о. директора Департаменту  
економічного розвитку Чернігівської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
Чернігівської обласної державної адміністрації

підпрограми.

С.І. Полторацька
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент економічного розвитку 
Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)
Наказ
Департамент фінансів
Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

15 січня 2018 року № 1 / 8
(у  редакції Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної 
адміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної 
адміністрації

14 серпня 2018 року № 26 / 139
<

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 27__________Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 271 Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

2717690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВКУ (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1221,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду

1221.0 тис. гривень та спеціального фонду -  -  тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:



- Закони України: «Про інвестиційну діяльність»; «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 
галузях економіки з метою створення нових робочих місць»; «Про зовніш ньоекономічну діяльність»;
- Рішення обласної ради від 27.01.2016 №  2-3/VII, зі змінами від 17.05.2017 № 6-9/VIl «Про обласну програму розвитку 
інвестиційної, зовніш ньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки 
«Чернігівщ ина -  конкурентоспроможний регіон»;
- Рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4 -1 1/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»;
- Розпорядження Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 02.08.2018 № 116;
- Розпорядження в.о. голови обласної державної адміністрації від 07.08.2018 №  446 «Про внесення змін до показників 
обласного бюджету на 2018 рік».

6. М ета бюджетної програми: забезпечення сталого економічного зростання і соціального розвитку регіону шляхом 
створення умов для підвищення конкурентоспроможності та створення додаткових конкурентних переваг регіону.

7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми
] 2717693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

(тис, грн)

№
з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2 загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
2717693 0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 1

1
Завдання І. Сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 
регіоні, збільшення експорту продукції шляхом просування 
продукції підприємств на зовнішні ринки

76.0 76,0

2
Завдання 2. Проведення міжнародних заходів в області та 
здійснення візитів офіційних делегацій області за кордон з мсгою 
налагодження міжрегіонального співробітництва

140,0 140.0

3 1 Завдання 3. Розширення участі підприємств і організацій області у 85.0 85.0



національних та загальнодержавних виставково-ярмаркових заходах

4 Завдання 4. Підвищення рівня інвестиційної привабливості та 
забезпечення інвестиційної активності

910,0 910,0

5 Завдання 5. Формування ефективної регіональної інноваційної 
системи

10,0 10,0

Усього 1221,0 1221,0
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
     (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми КПКВК загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 о3 4 5
Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та 
виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016 - 2020 
роки «Чернігівщина - конкурентноспроможний регіон» *

2717693 1221,0 1221,0

Усього 1221,0 1221,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі завдань

№
з/п КПКВК Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 -> 4 5 6
2717693 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Зовнішньоекономічна діяльність
1 Завдання 1. Сприяння розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності в регіоні, збільшення експорту продукції шляхом 
просування продукції підприємств на зовнішні ринки
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми (організація 
проведення заходів за участю міжнародних експертів, 
представників закордонних ділових кіл, засідань 
Міжнародного Трейд-клубу в Україні, спеціальних 
семінарів-тренінгів для представників компаній-експортерів 
та удосконалення роботи Економічного порталу

грн . звіт, кошторис, 
програма

76000,0



4

Чернігівської області)
<

продукту
Кількість заходів програми од. внутрішній облік, 

програма
7,0

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 10857,1
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0

2 Завдання 2. Проведення міжнародних заходів в області та 
здійснення візитів офіційних делегацій області за кордон з 
метою налагодження міжрегіонального співробітництва
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми (організація 
прийому офіційних іноземних делегацій, робочих поїздок 
керівництва облдержадміністрації за кордон, виготовлення 
презентаційної продукції про область для розповсюдження її 
на міжнародних заходах в області та за її межами)

грн звіт, кошторис, 
програма

140000,0

продукту
Кількість заходів програми од. внутрішній облік, 

програма
18,0

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 7777,8
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0
Виставково- ярмаркова діяльність

3

1

Завдання 3. Розширення участі підприємств і організацій 
області у національних та загальнодержавних виставково- 
ярмаркових заходах

1 затрат 1

Обсяг видатків на виконання заходів програми гри звіт, кошторис, 
прогр&Мсі

85000.0 :

продукту
Кількість заходів програми од.

1
внутрішній облік, 2,0 

програма
ефективності - і - ■ ■ і

і ..............................  І !



Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 42500,0
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0
Інвестиційна та інноваційна діяльність

4 Завдання 4. Підвищення рівня інвестиційної привабливості 
та забезпечення інвестиційної активності
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми (проведення 
форумів, конференцій, «круглих столів», зустрічей, інших 
публічних заходів; організація та участь у навчальних 
семінарах, тренінгах з актуальних питань інвестиційного 
розвитку; виготовлення презентаційних та промоційних 
матеріалів тощо)

грн звіт, кошторис, 
програма

310000,0

Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку грн звіт, кошторис, 
програма

600000,0

продукту
Кількість заходів програми од. внутрішній облік, 

програма
5,0

Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка од. внутрішній облік, 
програма

1,0

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 62000,0
Середній обсяг фінансової підтримки однієї організації грн внутрішній облік 600000,0
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0
Рівень надання фінансової підтримки до запланованого 
обсягу

% внутрішній облік 100,0

5
.......

Завдання 5. Формування ефективної регіональної 
інноваційної системи

| затрат
Обсяг видатків на виконання заходів програми (проведення 
«круглих столів» щодо запровадження інновацій та науково- 
технічних розробок у всіх сферах економіки)

грн звіт, кошторис, 
програма

10000.0

продукту
і - ... ------------------ Кількість заходів програми ОД. внутрішній облік, 1,0



програма
ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній облік 10000,0
якості
Рівень виконання заходів % внутрішній облік 100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
_______________  ]________________________     (тис, грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту’
Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансування
Загаль

ний
фонд

Спеціаль
ний фонд разом

Загаль
ний

фонд

Спеціаль
ний фонд

разом Загаль
ний фонд

Спеціаль
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Надходження 
із бюджету

і

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Усього

С.І. Полторанька
(ініціали та прізвище)

Л .О . Ж укова __
(ініціали та прізвище)

1 К од функціональної класифікації видатків та кредитування бю дж ету вказується лише у випадку, 

: Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бю дж еті видатків/надання крі 

' Прог ноз видатків д о  кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою

13.0. директора Департаменту  
економічного розвил ку Чернігівської 
обласної держ авної адміністрації

ПОГОДЖ ЕНО:

13.0. директора Департаменту фінансів  
Чернігівської обласної держ авної адміністрації

і програма не поділяється на підпрограми, 

них проектів (програм).


