
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН ТА 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н А К А З

01 О1/  ХОЛІ Запоріжжя

Про затвердження Паспорту 
бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2021 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 10.09.2014 за № 1103/25880, рішенням обласної ради від 18.03.2021 
№159 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міжнародного 
співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного 
іміджу Запорізької області на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 
обласної ради від 14.03.2019 № 35, зі змінами та доповненнями та відповідно 
до рішення обласної ради від 18.03.2021 № 163 «Про внесення змін і 
доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 «Про обласний 
бюджет на 2021 рік»,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2021 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного 
спеціаліста-економіста відділу інвестиційної політики Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної 
адміністрації Наталію Довгань.

Начальник



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____________ Запорізької обласної державної адміністрації____________

___________________________________від 01.04.2021 № 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької 
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької 
обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 2517370 7370 0490

(код І Ірограмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної (код Функціональної класифікації
місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування

кредитування місцевого бюджету)

2500000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету')

2510000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредиту вання місцевого бюджету )

25971041

(код за ЄДРПОУ)

25971041

(код за ЄДРПОУ)

08100000000 

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1000 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень.

5. 111 дета» и для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (Закон України «Про прийняття Бюджетного кодексу України» від 08.07.2012 № 2456-УІ); Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2027 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695; розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 
року № 10 17-р «І Іро схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки; рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 35 «Про 
затвердження 1 Ірограми розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області на 2019-2021 роки»; рішення сесії Запорізької 
обласної ради від 18.03.2021 № 159 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу 
Запорізької області па 2019-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14.03.2019 № 35»; рішення сесії Запорізької обласної ради від 18.03.2021 № 163 «Про внесення змін і доповнень до 
рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 «Про обласний бюджет на 2021 рік»

6. І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1. Реалізація стратегічного курсу держави на європейську інтеграцію
2. Створенння позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Запорізької області
3. Впровадження системного комплексу заходів євроінтеграції

7. Мета бюджетної програми:
організація проведення упродовж зазначеного періоду скоординованої, планомірної та професійної діяльності, спрямованої на підвищення міжнародного іміджу Запорізької області 
у політичній, економічній та культурній сферах, активне просування експорту та сприяння модернізації виробничого комплексу регіону, забезпечення поширення позитивної 
інформації щодо політичного та соціально-економічного розвитку Запорізької області і, зокрема, сприйняття регіону світовим співтовариством як надійного, передбачуваного 
партнера, прихильного до зміцнення демократичних засад суспільного життя та розвитку економіки, який має розвинуту індустріальну базу, висококваліфіковані трудові ресурси, 
значний інноваційний, науково-технічний, промисловий, сільськогосподарський потенціал, а також багату культуру та історію, залучення нових інвестицій до Запорізької області, 
сприяння органам місцевого самоврядування та органам державної влади у пошуку та залученні фінансових ресурсів для регіонального розвитку, налагодження ефективної співпраці 
з територіальними громадами в частині залучення інвестицій та розвитку територій.
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8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 п. 5. Підвищення активності міжнародного та міжрегіонального співробітництва в рамках укладених угод
2 л. 6. Налагодження ефективної співпраці з територіальними громадами в частині залучення інвестицій та розвитку територій, створення передумов для підвищення інвестиційної

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1
5.1 Співфінансування програми «Розвиток мережі екотуризму у регіоні Чорного 
моря». Developing Ecotourism Net in Black Sea Region -  ECOTOUR-NET BSB79 357 000,00 0,00 357 000,00

2 6.1 Розробка інвестиційних паспортів територіальних громад Запорізької області 340 000,00 0,00 340 000,00
3 6.2 Розробка стратегій розвитку територіальних громад 303 000,00 0,00 303 000,00

Усього: 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(гри)

N з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

11рограма розвитку міжнародного 
сні вроб інші і'гва, с вро і і гге і раці й 11 их 
процесів та формування позитивного 
іміджу Запорізької області на 20 1 9 - 
2021 роки

1000000,00 0,00 1000000,00

Усього 1000000,00 0,00 1000000,00

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п 1 Іоказники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
З а в д а н н я  1

1 з а т р а т

Обсяг видатків щодо 
с 11 і вф і иансування програм и 
«Розвиток мережі екотуризму у 
регіоні Чорного моря». Developing 
Ecotourism Net in Black Sea Region -  
ECOTOUR-NET BSB79

гривень рішення обласної ради 
від 18.03.2021 № 163 

(зі змінами та 
доповненнями)

357000,00 0,00 357000.00



з

2 п р о д у к т у

Успішне виконання програми одиниць Звіт про виконання 
програми

1 0,0 1

3 е ф ек т и в н о с т і
Середня сума коштів на проведення 
одного заходу

гривень Звіт про виконання 
програми

357000,00 0,00 357000,00

4 я к о с т і

Рівень виконання заходу % Звіт про виконання 
програми

100 0 100

З а в д а н н я  2
1 за т р а т

Обсяг видатків, передбачених на 
розробку інвестиційних паспортів 
територіальних громад Запорізької 
області

гривень рішення обласної ради 
від 18.03.2021 № 163 

(зі змінами та 
доповненнями)

340000,00 0,00 340000,00

2 п р о д у к т у

3

Кількість отриманих послуг одиниць акт виконаних робіт 5 0 5

еф ек т и в н о с т і

Середня вартість витрат на розробку 
і 11 весті 11 тій них паспорті в

гривень акт виконаних робіт 68 000,00 0,00 68 000,00

4 якості
Рівень виконання послуг % акт виконаних робіт 100 0 100

З а в д а н н я  3
і з а т р а т

Обсяг видатків на розробку стратегії 
розвитку територіальних громад

гривень рішення обласної ради 
від 18.03.2021 № 163 

(зі змінами та 
доповненнями)

303 000,00 0.00 303 000,00

2 п р о д у к т у

Кількість отриманих послуг одиниць акти виконаних робіт 16 0 16

3 еф ек т и в н о с т і

Середня вартість витрат на на 
розробку стратегії розвитку 
територіальних громад

гривень акти виконаних робіт 18 937,50 0,00 18 937,50

4 Я КО СТІ



і
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Рівень виконання послуг % акт виконаних робіт

Начальник Управління зовніхнії зносин та зовнішньоекономіної діяльності 
облдержадіугіністраціїс^,
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„ з з /  ГГСПіЗаетулник директорадепартамсіїту:- начальник управління 
доходів га фінансів пілузср виробничої сфери Департаменту 
фінансів Запорізької обласііої державної адміністрації
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Лариса ГАВЯЗ 
(ім’я та прізвище)


