
ЗАТВЕРДЖЕНО

2500000
(код)

2510000
(код)

2517630
0470

(код) (КФКВК)

4.

5.

6.

N з/п

Управління міжнародного співробітництва та інновацій  Ужгородської  міської ради

Ціль державної політики

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(найменування головного розпорядника)

Управління міжнародного співробітництва та інновацій  Ужгородської  міської ради

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні",  Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів",  рішення ХХХV сесії Ужгородської міської ради  VІІ скликання  № 1504  від  18.04.2019 р. "Про зміни  до Програми розвитку 

транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки"

2.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 442868,02 гривень, у тому числі загального фонду - 442867,02 гривень .

3.

1.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ

Паспорт

Управління  міжнародного співробітництва та інновацій 

Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від  22  квітня    2019 року    N 10

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Реалізація програми в галузі зовнішньоекономічної діяльності



1

7.

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Формування позитивного

міжнародного іміджу міста
442867,02 0 442867,02

442867,02 0 442867,02

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Програму розвитку

транскордонного співробітництва

та підтримки імплементації

ипроектів міжнародногї технічної

допомоги в м. Ужгорпод на 2018-

2022 роки

442 867,02  442867,02

442867,02 0 442867,02

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

Усього

Усього

Завдання бюджетної програми

Мета бюджетної програми    Заьбзпечення виконання завдань в різних напрямках реалізації розвитку міста

Завдання

Формування позитивного міжнародного іміджу мста

Створення комплексної системи транскордонного співробітництва, підготовка та імплементація проектв міжнародної технічної допогоми



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

загальний обсяг видатків тис.грн бюджетні призначення 442867,02 0 442867,02

2 продукту

кількість завдань (проектів), які 

планується виконати 
од. акти виконаних робіт 28 0 28

3 ефективності

середні витрати на проведення 

одного заходу
од. бухгалт. Документи 15,8 0 15,8

4 якості

відсоток прийнятих рішень 

виконкому, рішень сесій в 

загальній кількості від 

підготовлених

%
розрахунковий 

показник
100 0 100

(підпис)

(підпис)

М.П.

"22"    квітень    2019 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Результативні показники бюджетної програми:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики 

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської 

міської ради

Л. ГАХ

Начальник управління міжнародного співробітництва та 

інновацій В.Ю.ТАРАХОНИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)


