
/
(

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Управління економічного розвитку 
Гзщічсської районноі^ержавної адмінісхрабії/у
(наймейування головного розпорадника коштів місцевого бюджету) 
наказ Фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(наймеиувшіня місцевого фінансового органу)

7300000_______
(Ю1КВК МБ)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Управління економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

;ОÎ )̂Iна̂

2. 7310000________ Управління економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації
(К11КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7318600 0133 Інші видатки

163.7 тис. гривень та
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 163.7 тис. гривень, у тому числі загального фонду
спеціального фонду - 0.0_______ тис. гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації» та інші законодавчі акти, рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 256 «Про 
затвердження проекту Програми економічного, соціального та культурного розвитку Генічеського району на 2017 рік»., рішення XXIII сесії 
Генічеської районної ради VII скликання від 24 березня 2017 року № 308 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради 
VII скликання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XXIII сесії Генічеської районної ради 
VII скликання від 24 березня 2017 року № 306 «Про затвердження оновленої редакції Програми економічного, соціального та культурного 
розвитку Генічеського району на 2017 рік», рішення XXIV сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 квітня 2017 року №317  
«Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про районний бюджет на 
2017 Р І К »

6. Мета бюджетної програми Забезпечення стійкого зростання обсягу надходження інвестицій в економіку району, створення сприятливого 
інвестиційного середовища для приватного капіталу, забезпечення умов ефективної взаємодії суб’єктів господарювання та органів влади: 
упровадження енергозберсжних. екологічно чистих технологій, більш ефективного обладнання і приладів та вдосконалення існуючих.



застосування енергоефективних заходів і технолоіій. зменшення енергоємності виробництва, реалізація енергозберігаючих заходів: 
Формування зручної логістики для туристів; підвищення якості надання послуг та діалог із турбізнесом «легалізація»: розвиток 
О ЗД О РО В Ч О Г  О , активного, фестивального (подієвого) та зеленого туризму, підвищення самозайнятості в галузі туризму- підтримка реалізації 
інвестиційних проектів суб'єктів господарювання, які мають наміри щодо їх реалізації у 2017 році у сфері альтернативної енергетики, 
рекреаційному та агропромисловому комплексах

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

Назва підпрограмиN з/п 

1

Г кпквк
7318600

7318600

КФКВК

0133 Інші видатки

«Програма економічного, соціального та культурного розвитку Генічеського 
району на 2017 рік»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N
з/п

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
п

«Програма економічного, соціального та культурного розвитку 
Генічеського району на 2017 рік»

Усього

КПКВК Загальний фонд

2 З

7318600 163,7

ТбЗ,7

Спеціальний
фонд

4

Разом

5

163.7

163.7

(тис. грн)

кпквк КФКВК 1 Підпрограма / завдання бюджетної програми ^ Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

2 3  ̂ 4 5 6 7

7318600 0133 Інші видатки [І 63,7 163,7
... -- - 

|Інвестиційна діяльність 103,7 103,7

! ІТуристично-рекреаиійний комплекс 4.^0 1 45,0

Паливно-енергетичний комплекс. Упровадження ресурсо- 
енергозберігаючих технологій

й 15,0 І 15,0

(тис. грн)



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпроірам і завдань

N
з/п

І

КПКВК2
7318600

Назва показника

«Програма економічного, соціального та культурного 
розвитку Генічеського району на 2017 рік»

С іт ш улю вання населення райопу до впровадж ення  
еиеогоефективних заходів

Затрат

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту 

продукту

Кількість позичальників 

ефективності 

Середні втрати 

якості

Динаміка кількості оновлених рекламно-презентаційних, 
інвестиційних збірників, буклетів та стендів порівняно з 
попереднім роком, всього, %

Інвестиційна діяльність

Створешія та виОїшия пек  іамно-іїніюрмсщійних та 
презеитаиш них м ат еріаіів. виготовлення паспортів  

ііівестииійних проектів

Затрат

Придбання та виготовлення рекламно-інформаційних та 
презентаційних матеріалів, виготовлення паспортів інвестиційних 
проектів

продукту

Кількість рекламної інформації

ефективності

Середні витрати



с

' Одиниця виміруГ 4-'- Джерело
інформації Значення показника

• 4

г

тис. гри. Згідно розрахунків 15,0

Чол. Згідно розрахунків 15

Гри.
——

Згідно розрахунків

.....

І.О
г-'“.....  ..... ...... —

%

.

...

-

-

ТИ С . гри. Згідно розрахунків
60,7

Шт. Згідно розрахунків 607

Грн. Згідно розрахунків 0,1



ЯКО СТІ

Динаміка кількості заходів, у яких буде взято участь порівняно з 
попереднім роком, всього, %

ІП ош иоення іііфорлш иії про економічний потенціал району серед  ! 
\ пот енційних інвест орів.

Затрат

, Обсяг видатків на оплату рекламно-презентаційних, 
інвестиційних збірників, буклетів та сзендів

продукту

Кількість

ефективності

Середні витрати

я  КО СІ і

Динаміка кількості заходів, у яких буде взято участь порівняно з 
попереднім роком, всього, %

Забезпечення зачучення та анкотістаїнія м іж народної т ехнічної 
допомоги.

Затрат

Участь у семінарах, тренінгах, засіданнях за «круглим столом» 
тощо в області з питань залучення міжнародної технічної 
допомоги та написання грантових проектів

продукту

'Кількість заходів,

ефективності

Середні витрати

ЯКОСТІ

Динаміка кількості заходів, у яких буде взято участь порівняно з 
попереднім роком, всього, %

Туристично-рекреаційний комплекс

Забезпечення .маркетингового просуаання туристичного  
продукту на укпаїнсько.му т а .міжнаподно.му т урист ичних

ринках:



%

тис. гри.

Шт.

Гри.

%

од.

гри.

%

Згідно розрахунків

П

І Згідно розрахунків 

Згідно розрахунків

тис. грн. Згідно розрахунків

ЗГІДНО розрахунків

ЗГІДНО розрахунків

40,0

200
0,2

3,0

1,0

1



(
популяризація туристичного потеїтіану району через 

викориет ания м ереж і Інтеонет. ЗМІ. вигот овлення т а  ̂
■ розповсю дж ення рекламио-інсЬормаиійних мат еріалів (буклетів.
І стендів, путівників, проспектів. Ллаеоів: банеоів. Шілбоодіві і

Затрат І

Використання мережі Інтернет, ЗМІ, виготовлення та 
розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів (буклетів, 
стендів, путівників, проспектів, флаерів, баиерів, білбордів)

продукту

Оплата послуг Інтернету та реклами в ЗМІ, та виготовлення та 
розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів (буклетів, 
стендів, путівників, проспектів, флаерів, банерів, білбордів)

ефективності

Середні витрати 

якості

(Динаміка кількості заходів, у яких буде взято участь порівняно з 
попереднім роком, всього, %

Участь  у  предст авленні п іут кт нчно.ю  пот ениіа’іу району на 
наиіоншіьних і.м іж наподних т урист ичних заходах:

Затрат

.Оплата за участь у виставково-ярмаркових заходах, форумах, 
фестивалях, конгресах, семінарах, конференціях тощо

продукту

Середня кількість заходів 

ефективності 

Середні витрати

ЯКО СТІ

Динаміка кількості заходів, у яких буде взято участь порівняно з 
[попереднім роком, всього, % і



тис. гри. Згідно розрахунків
40,0

од. згідно розрахунків
200

фН. ЗГІДНО розрахунків 0.2

%

тис. грн. ’ Згідно розрахунків 5,0

од.

грн.

Гзгідно розрахунків

ЗГІДНО розрахунків

25

0.2

% т



Підпрограма 1

.Інвестиційний 
проект І

Надходж ення із 
бюдж ету

Інш і дж ерела  
ф інансування  
(за видами)

Інвестиційний 
проект 2

г

Усього

10 11 12 13

* Код фумкиІональної класифікаиіі вилаткіа та кредитувашія бюджету нкачуггься лише у випадку, коли бюджетна програма не іюійдмггься на підпрограми. 
 ̂Ііункі 11 таповиюсїься тільки для татверджеких у місиеаому бюджеті видатків / надання кредитів на рсалшиію інвестиційних проектів (програм)
 ̂Прої ІЮ1 видатків до кінця реадізаіиї ІивестииіГжого проекту затнанапься і розбивкою за роками

1 Іачальник управління економічного розвитку
Генічеської районної державної адміністрації (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-иачальник бюджетного ___________
відділу фінансового управління (підпис)
Генічеської районної державної адміністрації


