
У к р а ї н а
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А М І С Ь К А  Р А Д А  

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

НАКАЗ

27 ” січня 2020 № 03 - р

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2020 рік

Відповідно до наказу М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року 
№ 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами та згідно з рішенням 
Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/УІІ-25 “ Про міський бюджет 
м. Чернігова на 2020 рік”, зі змінами № 49/ VII-14

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету 
на 2020 рік:

КПКВКМ Б Найменування програми
2717610 “Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва”
2717640 “Заходи з енергозбереження”

2. Призначити Сахуту Тамару Михайлівну, головного бухгалтера 
управління економічного розвитку міста міської ради відповідальною особою за 
складання паспортів бюджетних програм.

3. Призначити Ж уравльову Ю лію Ю ріївну -  начальника відділу 
підприємництва та перспективного планування управління економічного 
розвитку міста міської ради відповідальною особою за результативні показники 
бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань КПКВКМБ 2717610 
“Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва” .

4. Призначити М овчана Романа М иколайовича -  начальника відділу 
енергоефективності управління економічного розвитку міста міської ради



відповідальною особою за результативні показники бюджетної програми у 
розрізі підпрограм і завдань КПКВКМ Б 2717640 “Заходи з енергозбереження” .

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу економіки підприємств 
комунальної власності та цінової політики 
управління економічного розвитку міста 
міської ради В. ЯРЕЩ ЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 
року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

Наказ від 27.01.2020 р. №03-р

1. 2700000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління економічного розвитку міста Чернігівської м іської ради
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

24837292
(код за ЄДРПОУ)

2710000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської м іської ради
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

24837292
(код за ЄДРПОУ)

Сприяння розвитку малого та середнього
_________ 2717610______________________7610_____________________ 0411____________  підприємництва 7410100000
(код Програмної класифікації видатків та (КОД Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

с , видатків та кредитування місцевого видатків та кредитування місцевого Типовою програмною класифікації видатків такредитування місцевого бюджету) г г ^
бюджету) бюджету) кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень



1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 №  254 / 96) зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 №  2456Л/І) зі змінами;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;
4. Закон України "Про Державний бюджет України" на 2020 рік ;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами;
7 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних прогам місцевих бюджетів та звітів про їх використання";
8. Наказ Міністерства фінансів України від від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
9. Рішення міської ради від 28 листопада 2019 року №  48Л/ІІ-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік"; зі змінами від 24.12.2019 №  49Л/ІІ-14;
10. Рішення Чернігівської міської ради від ЗО листопада 2016 року № 13Л/І1-3 “Про програму підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки зі змінами.

5. П ідстави для виконання бю дж етно ї програм и:

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N2 з/п Ціль державної політики

1 Розвиток підприємницької діяльності

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності у м. Чернігові.

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
___________       гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1

Висвітлення у ЗМі актуальних фінансових та економічних новини міста, (інвестування, 
розвиток бізнесу, ситуація на ринку праці, тощо). Видання та розповсюдженя інформаційних, 
довідникових, методичних матеріалів, поліграфічної продуції, соціальної реклами. Співпраця 
з рейтинговими агенціями щодо оновлення кредитного, інвестиційного та інших рейтингів

210 000 0 210 000

2 Часткове відшкодування витрат підприємств м. Чернігова за участь у виставково- 
ярмаркових заходах

190 000 0 190 000

Усього 400 000 0 400 000

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

Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки 400 000 0 400 000
Усього 400 000 0 400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У сьо го

1 2 3 4 5 6 7
Завдання

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



1. затрат

1.1.

Обсяг видатків на виконання заходів міської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва грн. кошторис 2 10 000

0
210 000

1.2.

Обсяг видатків для надання фінансової підтримки (малим, середнім 
підприємствам та фізичним особам-підприємцям) грн. кошторис 190 000

0
190 000

2. продукту

2.1.

Кількість заходів у рамках реалізації міської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва од. план заходів 10

0 10

2.2.

Кількість суб"єктів підприємницької діяльності, яким планується 
надати фінансову підтримку од. план заходів 5

0 5

3. ефективності

3.1.
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн. розрахунок 21 000

0
21 000

3.2.

Середній обсяг фінансової підтримки одному суб"єкту 
підприємництва грн. розрахунок 38 000

0
38 000

4 якості

4.1.

Динаміка кількість заходів у рамках реалізації міської програми 
підтримки малого та середнього підприємництва, порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок 47
0 47

4.1,

Динаміка кількості суб"єктів підприємницької діяльності, яким 
надано фінансову підтримку, порівняцб з'попфеднїм роком % розрахунок 100

0 100
Заступник начальника управління-начальнцк відділу економіки 
підприємств комунальної власності та цінової політики 
управління економічного розвитку міста: Цернігівськфї міської

Ради Х ^ Г У  / 8  5 //
\Ч <>7. 0« /

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовове управління Чернігівської міської рай^ ^

Начальник фінансового управління/}черні^всьш  мїськоі ради
і !  *** ^  %

В. ЯРЕЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 
М.П.

?7 0 1;?С20
І Р  І

\ 6  V
Я

/ а  *

0. ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 
року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

Наказ від 27.01.2020 р. №03-р

2700000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління економічного розвитку міста Чернігівської м іської ради
(найменування головного розпорядника 

, коштів місцевого бюджету)

24837292
(код за ЄДРПОУ)

2710000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської м іської ради
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

24837292
(код за ЄДРПОУ)

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 7410100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

Підстави для виконання бюджетної програми:
1

50 000 гривень, у тому числі загального фонду - 50 000 гривень та спеціального фонду -

(код бюджету)

гривень

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №  254 / 96) зі змінами;
Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 №  2456Л/І) зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України" на 2020 рік ;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами;
7 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №  836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання";
8. Наказ Міністерства фінансів України від від 20 вересня 2017 року №  793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
9. Рішення міської ради від 28 листопада 2019 року № 48Л/ІІ-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік"; зі змінами від 24.12.2019 № 49Л/11-14;
10. Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 №15Л/ІІ-3 "Про програму підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027 роки" зі змінами.



6. Ц ілі д ерж авн о ї пол ітики , на д осягнення  яких спрям ована  реалізац ія бю дж етно ї програм и
№  з/п Ціль державної політики

Зменшення обсягів використання паливо-енергетичних ресурсів, забезпечення зацікавленності підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні 
енергозберігаючих технологій

1

7. Мета бюджетної програми
Скорочення споживання енергетичних ресурсів та видатків міського бюджету на їх оплату, шляхом підвищення енергоефективності бюджетних установ м. Чернігова

8. Завдання бюджетної програми_________________________________________________________________________
№  з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов та привернення уваги населення міста до питань енергоощадності та впровадження енергоефективних заходів.
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Привернення уваги населення міста до питань енергоощадності та впровадження 

енергоефективних заходів. 50 000 0 50 000
2 0 0 0

Усього 50 000 0 50 000
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: гривень

№ Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027 роки. 50 000 0 50 000

Усього 50 000 0 50 000
11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У сьо го
1 2 3 4 5 6 7

Завдання
1 Створення сприятливих умов та привернення уваги населення міста до питань енергоощадності та впровадження енергоефективних заходів.
1. затрат

1.1.
Обсяг видатків на виконання заходів міської програми підвищення 
енепгоесЬективності в бюджетних установах грн. кошторис 50 000 0 50 000

2. продукту

2.1.
Кількість заходів у рамках реалізації міської програми підвищення 
енергоефективності од. план заходів 1 0 1

3. ефективності
3.1. Середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 50 000 0 50 000
4 якості

4.1.
Кількість населення, охопленогода^йбм від загальної кількості 
населення /У-’»  ---- % розрахунок 30 0 30

підприємств: комунальної власі 
економіч'нргб розвитку, міста Чорпїгівс.
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Дата погодження , « *  •/ 27.01.2020

#  ь /

міської ради

В. ЯРЕЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


