
ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ по управлінню від 11.01 2022р. №1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

37710766
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3500000
(код Програмної

Управління стратегічного розвитку міста
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37710766
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 3510000
(код Програмної

Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3510160
(код Профамної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 0160_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

______0111______
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах_____________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

19549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 006 400 гривень, у тому числі загального фонду - 4 006 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України" Про місцеве самоврядування", рішення міської ради

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

|№  з/п Цілі державної політики І
I 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми
Координація роботи по виконанню наданих законом повноважень у сфері управління стратегічного розвитку міста



8. Завдання бюджетної програми

N8 з/п Завдання

1
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством 
повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N8 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих 
законодавством повноважень у відповідній сфері

4 005 400 4 006 400

Усього 4 006 400 4 006 400

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

N8 з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього І
1 2 3 4 5 і

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N9 З/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) надані 
повноважень у відповідній сфері

4Х законодавством

1 затрат |
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис ЇОІ То]
! Площа адміністративних приміщень кв. м. інвентарні справи 99,8 9ЗД

2 | продукту 1
І кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. од. І журнал реєстрації 1 3 000 3 000
| Кількість проведених засідань, нарад од. звітність установи 36 36

зі ефективності у  ]
витрати ̂ й^оримання однієї штатної одиниці тцг'грн Розрахункові дані 400 640 400 640
кіл>і5і^^ф ^цЙ5Й5$чїГів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од. / /о Д - ____ Розрахункові дані 300 300

н и н і ......... 1 111 м  а /«іде. | Розрахункові дані | 100| | 100

Ю ДЕЙНЕКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Началь і

Дата погодження 

М.П.

Н КУЧЕР

(ініціали/ініціал, прізвище)

37710766



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління СРМ МР від 11.01.2022 р. № 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3500000 
(код Програмної

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 3510000 
(код Програмної

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 3517691
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

__________ Управління стратегічного розвитку міста___________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

________ 7691_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади_____________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України про місцеве самоврядування, Закон України про бюджет на 2019р., Бюджетний кодекс, Конституція України.

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

|№ з/п І Цілі державної політики

37710766
(код за ЄДРПОУ)

37710766
(код за ЄДРПОУ)

19549000000
(код бюджету)

]
7. Мета бюджетної програми

Підвищення конкурентноздатності міста задля доброботу жителів, формування позитивного сприйняття м. Тернополя, промоція міста, поширення позитивних знань про місто в Україні та світі

8. Завдання бюджетної програми 

|№ з/п | Завдання



1 | Забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва і туристичної' діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6
1 Забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва і туристичної діяльності 3 000 000 3 000 000

Усього 3 000 000 3 000 000

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021 3 000 000 3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
В И М ІО У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва і туристичної діяльності
■ 1 затрат

обсяг видатків по заходах | грн. [звітність установи | | 1 950 0001 1 950 000
2 продукту

кількість туристів кількість звітність установи 200 000 200 000
кількість проведених заходов (орг. візитів в міську раду і закордон) кількість звітність установи 100 100

3 ефективності
середні витрати на один захід грн. ^ звітність установи 19 500 19 500
туристичний гр* звітність установи 500 000 500 000

4 якості ^ ^ ' ч п и г Q ^  /
динаміка з минулим роком звітність установи 100 100
динаміка^дрЙуреНриТурйсТа^^пефійуянні з минулим роком ✓ йде звітність установи 100 100

Начальник упріїврінйі
І сЦ ö \\ 4

ПОГОДЖЕНО!^

Начальник фінансові

Дата погодження 

М.П.

Ю.П. Дейнека

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)

Паспорт бюджетної програми 0000040

Р-Є ОЄ-SU їго г  Є0 01 Є9ЄНЮООО nwedjodu юн.іажЬ’снд idouoeu і.


