
Публічне представлення інформації про виконання бюджетних 

програм відбулося у Департаменті економічного розвитку, 

зовнішньоекономічної та туризму Луганської обласної державної 

адміністрації 

 
 

12 березня 2020 року в Департаменті економічного розвитку, 

зовнішньоекономічної та туризму Луганської обласної державної адміністрації 

відбулося публічне представлення інформації про виконання бюджетних 

програм місцевого бюджету, головним розпорядником коштів  яких у 2019 році 

був Департамент. 

Така процедура публічного представлення передбачена статтею 28 

Бюджетного кодексу України. 

Департаментом економічного розвитку, зовнішньоекономічної та туризму 

Луганської обласної державної адміністрації було реалізовано дві  бюджетні 

програми місцевого бюджету на загальну суму 3 236,571 тис грн., метою яких 

було забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Луганської області на 2019 рік, надання практичної допомоги органам 

місцевого самоврядування та об’єднаним територіальним громадам області з 

підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку територій,  

виготовлення та розміщення соціальної реклами, висвітлення діяльності 

облдержадміністрації у засобах масової інформації та участь у Першому 

інвестиційному форумі у м. Маріуполь а саме:  
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- бюджетна програма за КПКВК МБ 2710180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» у загальній сумі  484,260 тис грн. видатки за якою 

здійснювалися за наступними напрямками використання: 

1. на виготовлення та розміщення соціальної реклами - 97,500 тис грн.; 

2. на висвітлення діяльності облдержадміністрації у засобах масової 

інформації – 189, 000 тис грн. 

3. на участь у першому інвестиційному форумі «RE THINK in Ukrainе» у     

м. Маріуполь – 197, 760 тис грн. 

- бюджетна програма за КПКВК МБ 2717693 «Інші заходи, пов’язані з 

економічною діяльністю». Напрямком використання коштів за цією програмою 

було здійснення фінансової підтримки Агенції регіонального розвитку 

Луганської області у сумі 2 752,311  тис. грн. з них: 

1. на оплату праці та нарахувань на неї  1 871, 287 тис грн.  

(середньооблікова кількість  працівників у 2019 році склала 12 

працівників, станом на 01.01.2020 штатна чисельність складає 6 одиниць). 

2. на оплату послуг оренди приміщення 176,958 тис грн. 

3. на оплату комунальних послуг  39,883 тис грн. 

4. на придбання паперу, дизельного палива, ремонт та ТО автомобіля 

64,639 тис грн. 

5. проведення заходу «Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській 

області» - 599,544 тис грн. 

 


