
2700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2717610
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ПРОЕКТ ПАСПОРТА
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Сприяння розвитку малого та 
 7610______  0411______  середнього підприємництва
(код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з
класифікації видатків та класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

бюджету)

24837292
(код за ЄДРПОУ)

*24837292
(код за ЄДРПОУ)

25559000000
(код бюджету)

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

Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України від 28.06.1996 N9 254/96 (зі змінами);
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456 (зі змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів "(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів 
України від 07.08.2019 №336);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм” (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N“793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами №729 від 31.08.2018);
Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2Л/ІІІ-23 "Про Програму підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2021-2025 роки";
Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 №ЗЛ/ІІІ-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|№ з/п __Ціл|_д££жавної політики
1 2. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання
1 Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності 400 000 400 000

Усього 400 000 400 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
\ 2 5 4 3

1 Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2021-2025 роки 400 000 400 000

Усього 400 000 400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності •

1 затрат

Обсяг видатків на виконання заходів грн кошторис 250 000 250 000
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки (малим та середнім 
підприємствам та фізичним особам-підприємцям) грн кошторис 150 000 150 000

2 з З



2 продукту

Кількість заходів у рамках реалізації підтримки малого та середнього 
підприємництва од. План заходів 4 4

Кількість суб"єкгів підприємницької діяльності, яким планується надавати 
фінансову підтримку од. План заходів 5 5

3 ефективності

Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн Розрахунок/ Прогнозні розрахунки 62 500 62 500

Середній обсяг фінансової підтримки одного суб"єкта підприємництва грн Розрахунок/ Прогнозні розрахунки ЗО 000 ЗО 000

4 якості

Динаміка кількості заходів у рамках реалізації міської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва, порівняно з попередніми роками відс. Розрахунок/ Прогнозні розрахунки 128 128

Віталія ЯРЕЩЕНКО

Тамара САХУТА

і
<

Юлія ЖУРАВЛЬОВА

Заступник начальника управління- 
начальник відділу економіки підприємств 
комунальної власності і 
політики управління економ 
розвитку міста ЧернігівІІ
Головний бухгалтер 
економічного розвитк\
Чернігівської міської раї

Начальник відділу підприємниц 
перспективного планування управління 
економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

З зЗ


