
_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Бурштинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№355 від 05 червня 2019р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0117693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Бурштинська міська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма залучення інвестицій в економіку м. Бурштин на 2018-2020 роки

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 948, 00 тис гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 948,00 тис гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Мета бюджетної програми

Впровадження ефефективної місцевої політики у сфері інвестиційної діяльності шляхом формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для забезпечення надходжень 

інвестицій в економіку міста

1 Розкриття привабливих для потенційних інвесторів переваг міста і представлення його як надійного та ефективного партнера

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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



М.П.

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

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Програма залучення інвестицій в економіку м. Бурштин на 2018-2020рр. 0,00 948,00 948,00

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

0,00 948,00 948,00

1 Програма залучення інвестицій в економіку м. Бурштин на 2018-2020 роки 0,00 948,00 948,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього 0,00 948,00 948,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

затрат 0,00

05.06.2019

(Дата погодження)

УСЬОГО

Бурштинська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Джура Р.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0

948,00

0 динаміка зростання кількості інвестиційних проектів відс. розрахунок відділу 0,00 10,00 10,00

0 обсяг витрат на виконання заходів тис.грн. рішення сесії 0,00 948,00

0,00

0 розробка інвестиційних проектів од. дані відділу 0,00 1,00 1,00

0 продукту

1,000 Кількість залучених інвесторів кількість дані відділу 0,00 1,00

0,00

0 Сума залучених коштів тис.грн. дані відділу 0,00 1 400,00 1 400,00

0 ефективності


