
УКРАЇНА

Чернівецька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

м. Чернівці №

Про затвердження 
паспорту бюджетної 
програми КПКВК МБ 
2717693 на 2022 рік

Відповідно до рішення XXV сесії VII скликання Чернівецької обласної 
ради від 18.12.2019 №231-35/19 "Про затвердження регіональної програми 
фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 
області» на 2020-2023 роки", рішення IV сесії VIII скликання Чернівецької 
обласної ради від 22.12.2021 № 364-6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької 
області на 2022 рік», п.1.3, п.1.6 та п.1.10 Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 
2014 року за №1103/25880

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік Департаменту 
регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації за 
КПКВК МБ 2717693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю», що 
додається.

*2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора
Департаменту регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 
І9ГКЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

з Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної
адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1 2700000 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної
державної адміністрації

(код ІІрограмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2710000 Установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» 4048^019

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Інші заходи, пов'язані з економічною
3. __________2717693___________________ 7693__________________0490________________________ діяльністю_______________

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого

кредитування місцевого бюджету) бюджету) бюджету)

24100000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1000000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1000000,00 гривень та спеціального 
фонду -—гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, рішення XXV сесії VII скликання Чернівецької обласної ради від 
18.12.2019 №231-35/19 "Про затвердження регіональної програми фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 
області» на 2020-2023 роки", рішення VI сесії VIII скликання Чернівецької обласної ради від 22.12.2021 № 364-6/21 «Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2022 рік».

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



N з/п Ціль державної політики

1 Створення сприятливих умов для популяризації продукції місцевих товаровиробників на внутрішньому і зовнішніх ринках

2 Сприяння координації та обєднання зусиль органів влади, бізнесу та громадськості, зробить їх партнерами у підготовці проектів регіонального

3 Створення конкурентноспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби

7. Мета бюджетної програми.
Метою Програми є фінансова підтримка Агенції, діяльність якої спрямована на ефективну реалізацію державної політики в регіоні, промоція 
області на міжнародному рівні, створення сприятливих умов для формування інвестиційної привабливості регіону, залучення міжнародних та 
міжрегіональних інвестицій в регіон, за допомогою проектної та програмної діяльності виведення підприємств області на зовнішні ринки, робота з 
громадами щодо нарощування їхнього потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1
розробка та здійснення заходів ефективної реалізацї політики регіонального розвитку, оптимальне поєднання державних, регіональних та місцевих 
ініціатив, влади, бізнесу та громадськості

2 налагодження ефективної системи проектної діяльності, розроблення якісних проектів регіонального розвитку
3 підвищення інвестиційної привабливості регіонів, залучення інвестицій
4 підтримка експортної діяльності та сприяння суб’єктам місцевої економіки у виході на нові ринки
5 підтримка галузевого розвитку регіонів з урахуванням їх конкурентних переваг
6 розвиток міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення міжрегіональних проектів тощо

7
проведення соціологічних досліджень задля визначення конкретних проблемних галузей області та потреб населення регіону з перспективою 
розробки шляхів їх вирішення

8 вирівнювання доступу різних верств населення регіону до різних видів ресурсів.

II



9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Різнопланова підтримка установи „Агенція регіонального розвитку”, інші 
заходи, що повязані з її функціонуванням 971 000 971 000

2 Розробка проектів спільних ініціатив для промоції регіону 14 000 14 000

3
Міжнародні стажування та участь у інвестиційних та економічних 
форумах для залучення та пошуку міжнародних інвесторів 0 0

4
Організація мініхабу інвесторів та громад для співпраці та обміну 
досвідом громад та бізнесу, а також з іншими успішними проектними 
платформами регіонів України

0 0

5

Проведення навчальних програм та тренінгів, а також надання 
індивідуальних професійних консультацій в галузі стратегічного та бізнес- 
планування, оцінювання проектів, техніко- економічного обґрунтування

10 000 10 000

6
Формування сприятливого інвестиційного клімату для реалізації 
інвестиційних проектів 0 0

7
Формування та промоція позитивного іміджу області, визначення 
пріоритетних напрямків для інвестування 0 0

8
Виготовлення буклетів, флаєрів, відкриток із наявними інвестиційними 
проектами для потенційних інвесторів і для загальної промоції 5 000 5 000

9
Розвиток та співпраця між усіма учасниками інноваційного 
підприємницького процесу на території регіону і поза його межами 0 0

Усього 1 000 000 1 000 000



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

Регіональна програма 
фінансової підтримки 
Установи "Агенція 
регіонального розвитку 
Чернівецької області" на 
2020-2023 роки

1 000 000 1 000 000

Усього 1 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 ‘ 4 5 6 7
1 затрат

Витрати на функціонування
Агенції регіонального 
розвитку Чернівецької 
області

грн. Розрахунково 1 000 000 1 000 000



2 продукту
Кількість розроблених & 
проектів для підтримки 
стратегічних ініціатив

од. План заходів 9 9

Кількість проведених 
публічних заходів од. План заходів 10 10

Кількість навчальних 
семінарів/тренінгів од. План заходів 6 6

Кількість виготовленої 
друкованої продукції для 
інвесторів та промоцїї

од. План заходів 300 300

3 ефективності
Середня вартість розробки 
1 проекту тис. грн. Калькуляція 25 25

Середні витрати на 
проведення 1 навчального 
заходу (тренінг, семінар 
тощо)

тис. грн. Калькуляція 10 10

Середні витрати на 
проведення 1 публічного 
заходу

тис. грн. Калькуляція 10 10

Кількість ОМС
Чернівецької області, що 
отримували консультаційну 
підтримку з боку Агенції

од. План заходів 25 25

Кількість поїздок за межі 
області щодо залучення 
інвестицій

од. План заходів 5 5



4 якості
Рівень забезпечення
Агенції штатними 
працівниками

% штатний розпис 100 100

Рівень виконання плану 
заходів Агенції % План заходів 100 100

В.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ_______

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ілля ЧУКЛЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)


