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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Д еп артам ен т економічного розвитку  
Ч ерн іг івсько ї обласної держ авної адм ін істрац ії______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Наказ
Д еп артам ен т ф інансів
Ч ерн іг івсько ї обласної держ авної адм ін істрац ії______
(найменування місцевого фінансового органу)

/ С М / /  №  /  / /

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 27___________ Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

2.

(КП КВК  МБ)

271

(найменування головного розпорядника)

Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації <■

3.

(К П К ВК  МБ)

2717610

(найменування відповідального виконавця)

0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК  МБ) (КФ КВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2200,0__тис. гривень, у тому числі загального фонду -
2200,0 тис. гривень та спеціального фонду -  - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;
- Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 6-7/УІІ «Про обласну Програму розвитку малого і середнього підприємництва 
на 2017-2020 роки»;
- Рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/УІІ «Про обласний бю дж ет на 2018 рік».
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6. Мета бюджетної програми: створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п кгжвк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п КГЖВК КФКВК П ід програма/завд ан ня 

бюджетної програми2
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва

1

Завдання: Створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та поліпшення 
інвестиційного клімату для малого та середнього 
підприємництва

2200,0 2200,0

Усього 2200,0 - 2200,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис .грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Програма розвитку малого і середнього 
підприємництва на 201 7-2020 роки

2717610 2200,0 _ 2200,0

Усього 2200,0 - 2200,0



з

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Значення
показник

а
1 2 3 4 5 6

2717610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
1 Завдання. Створення сприятливих умов для підприємницької 

діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та 
середнього підприємництва
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної 
програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 
(інформаційно-консультативна підтримка рідприємництва, 
проведення семінарів, тренінгів з питань підприємницької діяльності 
тощо)

грн звіт, кошторис, 
програма

500000,0

Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб’єктам 
підприємництва

грн звіт, кошторис, 
програма

1 700000,0

продукту
Кількість заходів з реалізації територіальних програм сприяння 
розвитку малого та середнього підприємництва

од. внутрішній 
облік, програма

13,0

Кількість профінансованих підприємницьких проектів од. внутрішній 
облік, програма

4,0

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн внутрішній

облік
38461,5

Середній обсяг фінансової підтримки на один підприємницький 
проект

грн внутрішній
облік

425000.0

якості
Рівень виконання заходів % внутрішній

облік
100,0

Рівень фінансування підприємницьких проектів % внутрішній
облік

100.0
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
____________________________________________________ (тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПК

ВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Прогноз до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальн 

ий фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

: Пункт 1 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

' Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту 
економічного розвитку Чернігівської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів 
Чернігівської обласної державної адміністрації

А. Свириденко
али та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)


