
ЗАТВЕРДЖЕНО

2700000
(код)

2710000
(код)

2710180
(код) (КФКВК)

4.

5.

6.

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

(найменування бюджетної програми)

Інша діяльність у сфері державного управління

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 65000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 65000,00 гривень та спеціального 

фонду - 0 гривень.

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 ХХХУ(2-е пленарне засідання) сесії УІІ скликання № 1523 від 18.04.2019 р.   "Про Програму з розробки плану реалізації 

Стратегії розвитку міста "Ужгород -2030" на 2019-2021 роки ", рішення ХХХ УІІІ  (2-е пленарне  засідання) сесії УІІ скликання   № 1651 від 

25.07.2019 р. "Про зміни  до бюджету міста Ужгород  на 2019 рік".

Наказ / розпорядчий документ

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

від 01.08.2019 року     № 1-05/39

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1.

2.

3.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(найменування головного розпорядника)

Управління економічного розвитку міста Ужгородської  міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)



N з/п

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
Розроблення плану

реалізації Стратегії
65000 0 65000

65000 0 65000

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма з розробки плану

реалізації Стратегії розвитку

міста "Ужгород-2030" на

2019-2021 роки

65000 65000

65000 0 65000Усього

10.

Усього

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

Завдання

Розроблення плану реалізації Стратегії

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Мета бюджетної програми       Розробка і впровадження плану реалізації Стратегії  розвитку міста "Ужгород-2030" 

Стратегія розвитку міста "Ужгород-2030" є стратегічним планом розвитку, який визначає цілі, завдання,  пріоритети розвитку міста. 



11.

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

1 2 3 4 5 6 7

1 Показник  затрат

(вхідних ресурсів) грн. бюджетні призначення 65000 0 65000

2 Показник  продукту

План  реалізації Стратегії, од: од. журнал реєстратції 1 0 1

3 Показник  ефективності

Відсоток фінансування % журнал реєстратції 100 0 100

4 Показник  якості

відсоток вчасно виконаних 

завдань
% розрахунковий показник 100 0 100

(підпис)

(підпис)

М.П. 05 серпня 2019 р.

Начальник управління

В.о.директора  департаменту фінансів та бюджетної 

політики 

П.ЛОГВІНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.ГРАБ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Результативні показники бюджетної програми:


