
ЗАТВЕРДЖЕНО
I lаказ MiHicтepcTBa фiнансiв УкраIrtи

Bi,,t 29 r,ру,rня 20 l9 року Л!] l 209

(1 pe.raKrliT lrаказу MiHic,r,cpcl,Ba фirtансiв

Украirrи вiд l5 ;истtrttала 20ltt рок1 J\l 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департа менту м iiкнародного сп iвробiтн и цт_ва XapKi BcbKoi
(найirlеll) ваlltlя l.()..lовного розtlорядника кошtтiв MicцeBt)ttl бкr.r;кс,г} )

И,Ф.,lф N Ю
Паспорт

бюджетноi програмя мiсцевого бюдrrеry вд 20l9 piK

l . ]5_Q!q00 jlепартаvент мiжнародного спiвробiтницгва XapKiBcbKoi MicbKoT ради

(код) найменування го'rовною розпорялника)

2. ]5 10000 Департамент Miжltaptl.rr rою с r]iвроQiтництва XapKiBcbKoi м ic ькоТ ради

(код) (найменуванпя BirlпoBi,Ja,lbнoю викО:i*]l _ _л_._лл _

2517З70 0J90 pe i] i;Ы ffiайменування бюджетноiлрограми)

4.Обсягбюджетнихпризяачень/бюд'к",uп'.ч"".'Уuчп*-6997620гривень.утомучис-riзагмьногофонлУ-6997620гривеньта
слецiальяоло фон.uу - 0 гривень.

5. l Iiдс гави :.rя виконаяня бюджеtноi прl рами:
.БюлOiетнийкодексУкра-lни;ЗаконУfiрч',''п'u;,zt'оs.tqqlлъ2Е0/97-ВР<промiсцевесамовряr"лваннявУкрiнill:

- faxoн УкраiЪи вiд 07.06.200l ,rl! 249]llt (Про слуtк'} в орmнах мiсцевого самоврядуванвяDl

_ I laKa r мФу вiд 26,08.20l4 N9 8]6 (про .lеяхi литалня запровадження програмво-цirьового rlеl'од} СlсiадаВНЯ Та ВИКОНаННЯ МiСЦеВЙý бЮД'(еТiВD (Зi

злiiнами):

}lаказ мФу вiд 20.09.20l7 л! 793 <про затверд)кеняя сtсjlадових програмпоi масифiкачii виjlаткiв та креди'lуваННЯ МiСuеВИХ бЮД'iе'Гis' (]i ]МiНаМИ)i

- l lаказ МФУ вiд 27.07.20l l Ns 945 (Про ,tатвердження Прим iрного пере.riку результативних tttrказвикiв бюажетних Програм лrя мiсцевих бк}джетiв за

в}l.,lаткаtlи. ulo не враховуються при ви]яаtlеннiобсягу мiжбюджетнихJр_анйептiв>:

iMi:lx1 та розвитку мiжваро.лного спiвробiтництва MicTa Харкова_на_20]8 -2020 роки},:

Рiшенllя 2] ceciT xap*;"""*oi .,.,i""*ipl." l 
"*,r"*"""" 

uiд j8. I 1.20 t Е Nр t 2Е6/ l d (Про Програму економ iчяого та соцiа,lьного розвитх1 м, Харкова на

]0 l 9 piK,,:

- I)ituенrrя 2J ceciT XapKiBcbKoT MicbKoT ради 7 сюlикання вlд

- ['iшення 24 ceciT XapKiBcbKoT rticbKoT ра;lи 7 скликання Bi,]

,tUiцненliЯ по,}итивноI'о viжнарtlдногtt iMi_t;*tr la р()'}ВиТкч

28.11.20l8 N9 l282/l8 <Про бкl:uкет Micla XapKc,lBa на 20l9 piK>l (зiзмiнами):

l9. l 2.20 l 8 N9 l 4.tjl l 8 <I lpo затверд)+(е}lня коlUторис!, витрат на виконання [lрограми

!tiжнаро;lнОго спiвробiтниltтва \,licTa Харкова на 20l8_2020 роки за рах,\нок ко[rt,гiв бкlджету

Micr-a Харкова на 20l9 piK>;

- llt)JОженllя про /|епартамен-], мiжнародн()го сtliвробiтництва XapKiBcbKof MicbKoT ра:и,



вноТ поjliтики. на досягнеIlня яких Ntol]aHa ]l:]ацlя

7. Мета бюджетноi програми: забезпечення необхiдних умов дlя яодаJIьшого пiдвищення мiжнародного авторитету Micтa Харкова й рiвня

поiнформованостi мiжнародяоi спiльноти лро Micтo та Його всебiчяий потепцiал, а Takolk динамiчною розвитку мiжнародного

спiвjобiтничтва XapKiBcbKoi MicbKoi рали в рiзноманiтних сферах суспiльного життя,

I {iлi лержавноТ полiтики

вiлносин.

За

llаllряrли використання бюджетних кошl,iв: ( гривен ь)

tt Завданяя оюджетно| програми:

Завдалвя

За6езlleченняpoзви.*y"i*'upoono.@каxПpoгpамизмiuневняпoзитивпoгoмiжваpo.uнoгotмtlжym
позви гкl, чiжнаDо.]ного спiвробir ниur м Mic r а Харком на 20l 8-2020 роки_

Забезtlечення провелення мiжнародяих заходiв -}а участi iноземних делегацtй

N з/п

l

2

Спецiапьний фон.t Усього
N з/п

I{агlрями використання бюджетних
коштiв

Загаtьrlttй фонл

l 2 J 4 6

i з90 588
l

Забе rпечен riя розвитку мiжнардного
спiвробir,ниliтва у MicTi XapKoBi в

pallkax Програми змiцнення

по]}{Т}] вIiого м iжнародного iмiджу та

розви-rкч м iжнародного
спiврсlбiтi{ицгва MicTa Харкова на

20l 8-2020 роки.

1 j90 588

Забезllечен ня проведення

\ti;KнapojlrrLlx,]axoдiB за участi
iноземних делегацiй

_5 607 0з2 0 5 607 032

6997 620 0 6 997 62.0Усього

6.
Nlrз/п

1

0



] О Пепепiк мiсltевих / регiона;lьних проI,раNl- що викtlну,ються у складt tlK1.l;KerHot llроl,раrtи:

N зiп
Hail пtенlrван ня N,l iсцевоТ / регiонал ьноТ

програми
Загапьний фонл Спецiальний фонл Усього

1 2 J 4 5

l

Програлла змi lj,нення позитивного

мiжнародного iмiджу та розвитк},
мiжнаролного спiвробiтництва MicTa

Харкова на 201 8-2020 роки

l з90 588 0 l 390 588

2
Програма економiчного та

соцiа,rьного розвитку м. Харкова на

2019 piK

5 607 032 0 5 607 0з2

Усього 6997 620 6 997 620

l ()ю.lжеl,ноl (гривень)

t)Iojlжe1,Ii()lll Резч;lьта,гивнi показники бtоjlже1,Ii()l II ми:
спецiальrrий

фонд
Усього

\ l"п Показник Одrtниrlя вимiру !;Kepe.ro i r rфtlрrlачiТ Загальний фонл

5 6
l

) J 4

Забезпечення розвитку м i;кнаролногtl

спiвробiтниuтва у MicTi XapKoBi в рамка\
[lрограм и змi цнення позитивного

viжнаро.лногtl iмилжу та ро]витк\,
мiit<наро.лного спiвробiтництва MicTa Харкова

на ]0 l 8-2020 роки.

l JaTpaT

l j90 588 i j90 588витратrr на про,rl,кuiю peKJalvHo-

презеttташiГлного характерч та пос"l}l,}| .,Llя

lабе,tt lc,teH ня iv i:;KeBltx tаrlЦ]9-
грIi. коштор}lс

ПDоrl\'кТ\'

6 6
кiлькiсть заходiв в рамках Програми

змiцнення позитивного мiжнаро.лного iмiлж1

та ро,}витку м iжнаро.шного спiвробiтниLtтва

MicTa Харкова на 20 l 8-2020 роки.

од. облiк 7]епартамент\



_)

23| 765

с(ре

грн облiк !,enapтaмeltTy 2з1 765
серелнi витраlи на один ,]ахlд в рамках

Програм и змiцнен ня позитивного

мiжнаролного iмi.лжу та ро]витку
мiжнаролного с пiвробiтництва MicTa Харкова

на 20 l 8-2020 роки
4 l00

вlдс. х 100вiдсоток забезпечення виконання заходlв в

пяпiкяy ппогп2ми

Табезпечення лроведення мiжнаролних

захопiв за r,частi iноземнt-rх делегацiй

затрат1

5 607 0j2 5 607 0з2
грн. кошторис

2 пDодуктч 1з
ка--lендарний план ijод.

J ефективностi
4зl зl0 4зl зl0

серелнi витратr1 tla tlрганiзаuiю одного заходу грrl обliк !,епарта]\4енту

4 ЯКОСТi J4=ъ l00
вiдс. \ l00*iд-rо* }r@,ЗЬ'*Еd Sqза участt

i 

"озе " 
вr(фё_]е,r-а 1 {_lj,| 1-1 \

MlcbKol

Wr
| \Yl'9

W
Застl,пник Mlcbк ре

flепартаменту бкlлже г1 i фiнансiв XapKiBcbKoi

flaTa
м.п.

(iнiцiапи та прiзвише)

IlоI,олженн'


