
• ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 73 Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 731___________ Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7317450 0411_________ Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва____________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис, грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1000,0 - 1000,0 412,4 - 412,4 -587,6 - -587,6
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5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
________   ;__________________       (ТИС. Г р н )

№
з/п

кпквк КФКВК Підпрограма/ завдання 
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин 

відхилення

загальн 
ий фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд

спеціал
ь-ний
фонд

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7317450 0411 Сприяння розвитку малого 

і середнього 
підприємництва

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

1000,0 1000,0 412,4

і.

412,4 -587,6 -587,6 Для здійснення 
фінансування інвестиційних 
проектів у першу чергу 
використовувались кошти 
обласного бюджету, 
повернуті за раніше 
наданими кредитами у сумі
906.4 тисяч гривень, що 
дозволило з економити
556.4 тис. грн коштів 
виділених у звітному році. 
Також відбулась економія 
коштів 31,2 тис.грн, за 
рахунок скорочення витрат 
на проведення заходів.

Усього 1000,0 - 1000,0 412,4 - 412,4 -587,6 - -587,6

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 
період
       (тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення
Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



) 3 )

Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1 «
Підпрограма 2

Усього
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п кпквк Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено 
паспортом бюджетної 

програми 
на звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
7317450 Сприяння розвитку малого і середнього 

підприємництва
1 Завдання: Створення сприятливих умов для 

підприємницької діяльності та поліпшення 
інвестиційного клімату для малого та середнього 
підприємництва

і.

затрат
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації 
територіальної програми сприяння розвитку 
малого та середнього підприємництва

грн кошторис 150000 118800 -31200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Відбулась економія коштів, за рахунок скорочення витрат на проведення заходів.
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації 
територіальної програми сприяння розвитку 
малого та середнього підприємництва

грн кошторис 850000 293600 -556400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Для здійснення фінансування інвестиційних проектів в першу чергу використовувались кошти обласного бюджету, повернуті за раніше 
наданими, кредитами у  сумі 906,4 тисяч гривень, що дозволило зекономити 556,4 тис. грн коштів виділених в звітному році.
продукту
Кількість заходів з реалізації територіальних 
програм сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

од. кошторис 20 20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
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Кількість профінансованих підприємницьких 
проектів

од. кошторис
«

3 3 -

Пояснення щодо причин розбіжностей між затее одженими та досягнутими результативними показниками
ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн розрахунок 7500 5940 -1560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затее
Відбулась економія коштів, за рахунок зменшення ва

одженими та досягнутими результативними показниками:
ртості проведення одного заходу.

Середній обсяг фінансової підтримки на один 
підприємницький проект

грн розрахунок 283333 97867 -185466

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Для здійснення фінансування інвестиційних проектів в першу чергу використовувались кошти обласного бюджету, повернуті за раніше 
наданими кредитами у  сумі 906,4 тисяч гривень, що дозволило з економити 556,4 тис. грн коштів виділених в звітному році.
якості
Виконання заходів % розрахунок 100 100 -

Пояснення щодо причин розбіжностей між затве одженими та досягнутими результативними показниками
Кількість профінансованих підприємницьких 
проектів

% і розрахунок 100 100 -

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників:

Здійснювалась інформаційно-консультативна підтримка суб’єктів бізнесу, а також осіб, які тільки бажають розпочати власну 
справу. Функціонували такі проекти, як Молодіжна школа бізнесу, щомісячно проводились «Дні юридичної допомоги», тематичні семінари 
тощо в яких прийняли участь понад 500 осіб.

Здійснено фінансування на суму 1,2 млн. гривень (з яких 293,6 тисяч грн. кошти обласного бюджету та 906,4 тисяч грн. кошти 
обласного бюджету, повернуті за раніше наданими кредитами) 3-х інвестиційних проектів:

- «Розширення асортименту надання платних послуг за рахунок придбання транспортних засобів», ПрАТ «АТП 2550», м. Чернігів;
- «Розвитокресторанного бізнесу в м. Чернігів», ФОП Голубова О.М., м. Чернігів;
- «Реконструкція приміщення перукарні для збільшення обсягу та видів послуг населенню», ФОП Єжкун Т.В., смт Березна, Менський район.

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний 

період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1

С

Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

. . .

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
. . .

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту екон 
Чернігівської обласної держ:

Начальник відділу фінансо 
головний бухгалтер Департа 
економічного розвитку Черні 
обласної державної адміністрації

Ю.А. Свириденко
(ініціали та прізвище)

(підпис)
В.В. Опанасенко

(ініціали та прізвище)


