
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
“ 21 ”  січня 2022 №  02 - од

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм  
місцевого бюджету на 2022 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року 
№  836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та  виконання місцевих бюджетів”  зі змінами, згідно з рішенням 
Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №  1.3/УШ-20 “ Про бюджет  
Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік”  (зі змінами і 
доповненнями від 23.12.2021 №  15/УІІІ-15)

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на

КПК ВК М Б Н а й м е н у в а н н я 11 р о гр а м и

2710160
“ Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах”

2717610
“ Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва”

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



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

ЗА ТВ Е Р Д Ж Е Н О : 
Наказ І розпорядчий д о кум ент

Наказ по управлінню економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.01.2022________________ № 02-од_________

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

2700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради 24837292
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради 24837292
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2710160
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0111
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах_______________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

25559000000
(код бюджету)

4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 625 122 гривень, у тому числі загального фонду - 4 575 122 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1 зЗ



Конституція України від 28.06.1996 №254/96 к-ВР (зі змінами);
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 №2493-ІІІ (зі змінами);
Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 №1918-ІХ;
Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №1ЗЛ/1Н-20 "Про бюджет Чернігівської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями від 23.12.2021 №15А/ІІІ-15);
Рішення Чернігівської міської ради від 28.01.2021 № 4ЛЛІІ-4 "Про положення про виконавчі органи Чернігівської міської ради".

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

№ з/п Цілі державної пол ітики
1 Забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, розвитку підприємництва та енергоефективності

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові.

8. Завдання бюджетної програми

№ ЗІп Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки у м. Чернігові

9. Напрями використання бюджетних коштів , гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. 
Чернігові

4 575 122 4 575 122

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 50 000 50 000
і Усього 4 575 122 50 000 4 625 122

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

№ з/п Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 "3 4 §

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний ф онд Спеціальний фонд Усього

•і 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові
1 затрат

Обсяг видатків на утримання установи кошторис, план асигнувань 4 575 122 4 575 122
Кількість штатних одиниць штатнии розпис 16 16
чоловічої статі штатнии розпис 2 2
Площа адміністративних приміщень договір оренди 174,7 174,7

2 продукту
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних 
документів)

журнал реєстрації 1 000 1 000

Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів журнал реєстрації 52 52

3 ефективності

2 з З



Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на 
одного працівника

внутрішній звіт 63 63

Кількість проведених засідань, нарад , оргкомітетів на одного працівника внутрішній ЗВІТ 4 4
Витрати на утримання однієї штатної одиниці розрахунок 276 570 276 570

4 якості
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній 
кількості

внутрішній звіт 100 100

2 П р и д б ан н я  о б л а д н ан н я  та п р ед м ет ів  д о в го с тр о ко в о го  ко р и стув ан н я

1 затрат
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування

кошторис 50 000 50 000

2 продукту

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування розрахунок 2 2

3 ефективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету 
довгострокового користування

розрахунок 25 000 25 000

4 якості
відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користувааня у 
загальній кількості запланорваних

розрахунок 100 100

Заступник начальника уп&дрління- начал&йіі^Ьфділу 
економіки підприємств комуііальї юї. власності та 
цінової політики управління економічного розвитку 
міста Чернігівської м іс  '

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фіі 
міської ради

/ /  чг Ґ  і— ї
Дата погодження

% \/ЇЧ

>го управління Чернігівської

Віталія ЯРЕЩЕНКО

(Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)

%!■■■ # \-  
В  *  « 2 1 .01 .202 2  р.
“  !»

З з З



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ПРОЕКТ ПАСПОРТА
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

24837292
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування

місцевого бюджету) •

2700000  Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради 24837292
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2710160
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0160 0111
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах_______________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

25559000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 625 122 гривень, утом у числі загального фонду - 4 575 122 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1 з З



Конституція України від 28.06.1996 №254/96 к-ВР (зі змінами);
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456Л/І (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 №2493-ІІІ (зі змінами);
Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 №1918-ІХ;
Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13Л/ІІІ-20 "Про бюджет Чернігівської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями від 23.12.2021 №15ЛЛІІ-15);
Рішення Чернігівської міської ради від 28.01.2021 № 4Л/ІІІ-4 "Про положення про виконавчі органи Чернігівської міської ради".

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

№ з/п Цілі державної політики
— — Забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, розвитку підприємництва та енергоефективності

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові.

8. Завдання бюджетної програми

N2 з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки у м. Чернігові

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. 
Чернігові

4 575 122 4 575 122

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 50 000 50 000
Усього 4 575 122 50 000 4 625 122

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
•І 2 5 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

ВИМІОУ
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові
1 затрат

Обсяг видатків на утримання установи кошторис, план асигнувань 4 575 122 4 575 122
Кількість штатних одиниць штатнии розпис 16 16
чоловічої статі штатнии розпис 2 2
Площа адміністративних приміщень договір оренди 174,7 174,7

2 продукту
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних 
документів)

журнал реєстрації 1 000 1 000

Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів журнал реєстрації 52 52

3 ефективності



Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на 
одного працівника

внутрішній звіт 63 63

Кількість проведених засідань, нарад , оргкомітетів на одного працівника внутрішній ЗВІТ 4 4
Витрати на утримання однієї штатної одиниці розрахунок 276 570 276 570

4 якості
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній 
кількості

внутрішній ЗВІТ 100 100

2 П р и д б ан н я  о б л а д н а н н я  та п р ед м ет ів  д о в го с тр о ко в о го  ко р и стув ан н я

1 затрат
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування

кошторис 50 000 50 000

2 продукту

кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування розрахунок 2 2

3 ефективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету 
довгострокового користування

розрахунок 25 000 25 000

4 якості
відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користувааня у 
загальній кількості запланорваних

розрахунок 100 100

Віталія ЯРЕЩЕНКО  

(Власне ім' я ПРІЗВИЩЕ)

САХУТА ТАМАРА 

(Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління- начальник вібдіїгу 
економіки підприємств комунальної 
цінової політики управління еконбмі 
міста Чернігівської міської раї

?! ®

Головний бухгалтер упр , 
розвитку міста

(підпис)

З з З



ЗАТВЕРДЖ ЕН О

З А ТВ Е Р Д Ж Е Н О : 
Наказ / розпорядчий д о кум ент

Наказ по управлінню економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.01.2022________________№ 02-од__________

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

24837292
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування

місцевого бюджету) 1

2700000______   Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. ______ 2710000______   '___________ Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради_______________________ 24837292
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету) !

2717610
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

7610 0411
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

25559000000
(код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96 к-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-\/І (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (зі змінами);
Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-ІХ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 25.11,2021 №13Л/І!І-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями від 23.12.2021 №15/111-15); 
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" (зі змінами).

1 з З



6. Цілі д ерж авної пол ітики, на досягнення я ки х  спрям ована реалізація бю дж етно ї програми

№ з/п Цілі державної пол ітики

1 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

7. Мета бю дж етно ї програми
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності в м. Чернігові

8, Завдання бю дж етно ї програми

№ з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

9. Напрями використання бю джетних кош тів  гривень

№ з/п Напрями використання бю джетних кош тів Загальний ф онд Спеціальний ф онд Усього

1 2 5 4 5

1
Р еал ізац ія  заход ів , сп р я м о в а н и х  на створе нн я  с та б іл ьн о го  се р е д о ви щ а  для 
за по ча ткува н н я  і вед е нн я  б ізнесу , по пул яр и за ц ії продукц ії м ісц еви х  
то ва р о в и р о б н и к ів , ф о р м ува н н я  п о зи ти вн о го  ім ідж у м іста  д л я  зал уче н ня  інвестиц ій

400 000 400  000

У сього 400 000 400 000

10. Перелік м ісцевих / ре гіональних програм , що виконую ться у склад і бю джетної програми гривень

№ з/п Н айменування м ісцевої / регіонально ї програми Загальний ф онд Спеціальний фонд Усього
-І 2 5 4 5

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

Усього 400 000 400 000

11. Результативні показники  бю дж етно ї програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний ф онд С пеціальний ф онд Усього

•І 2 3 4 5 6 7

1 С творення сприятливих ум ов д л я розвитку п ід приєм ни цько ї д іял ьності

1 затрат

Обсяг видатків на виконання заходів кошторис, план асигнувань 275 000 275 000

Обсяг видатків на надання фінансової підтримки (суб"єктам господарської 
діяльності)

кошторис, план асигнувань 125 000 125 000

2 продукту

Кількість заходів у рамках реалізації підтримки малого та середнього 
підприємництва

план заходів 5 5

Кількість суб”єктів господарської діяльності, яким планується надати фінансову 
підтримку

план заходів 4 4

3 еф ективності

Середній обсяг витрат на виконання одного заходу розрахунок 55 000 55 000
Т з Т



Середній обсяг ф інансової підтримки одного суб"єкта господарської діяльності розрахунок 31 250 31 250

4 якості

Динаміка кількості заходів у рамках реалізації міської програми підтримки 
малого та середнього підприє^дииц^ва^порівняно з попередніми роками

розрахунок 100 100

Заступник начальника управління-мачапьник?відділу 
економіки підприємств комунальнс)Гвтг$єиості та
цінової політики управління є, 
міста Чернігівської міської ра.

ПОГОДИШ :

Начальник фінансового управління 
Чернігівської м іської ради
1Г# ш і БШ іТі Іі
Г І \  Ж )  ) 1 * 1

Дата погодження -Л* . * / і
*  % • & '

21 01 .2022  р.

(підпис)

Віталія ЯРЕЩЕНКО

(Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)

З з З



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

П РО ЕКТ ПАСПОРТА
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

2700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради 24837292
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради 24837292
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2717610
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

7610
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0411
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

25559000000
(код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96 к-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-\/І (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року №280/97-ВР (зі змінами);
Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-ІХ;
Наказ Міністерства ф інансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №1ЗА/ІІІ-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями від 23.12.2021 №15/111-15); 
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" (зі змінами).

1 зЗ



6. Цілі держ авної пол ітики , на досягнення яких спрям ована реалізація бю дж етно ї програми

№ з/п Цілі державної пол ітики

1 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

7. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності в м. -Чернігові

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 5 3 4 5

1
Реалізація заходів, спрямованих на створення стабільного середовища для започаткування і 
ведення бізнесу, популяризації продукції місцевих товаровиробників, формування 
позитивного іміджу міста для залучення інвестицій

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
1 І 4 5

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
ВИМІОУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 1 3 4 5 Т 7

1 Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

1 затрат

Обсяг видатків на виконання заходів кошторис, план асигнувань 275 000 275 000

Обсяг видатків на надання фінансової підтримки (суб'єктам господарської 
діяльності)

кошторис, план асигнувань 125 000 125 000

2 продукту

Кількість заходів у рамках реалізації підтримки малого та середнього 
підприємництва

план заходів 5 5

Кількість суб"єктів господарської діяльності, яким планується надати фінансову 
підтримку

план заходів 4 4

3 ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу розрахунок 55 000 55 000

Середній обсяг фінансової підтримки одного суб"єкта господарської діяльності розрахунок 31 250 31 250

2 з З



4 якості

Динаміка кількості заходів у рамках реалізації міської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва, порівняно з попередніми роками розрахунок 100 100

Начальник відділу економічної та інвестиційної 
політики управління економічного розвитку міста 
Чернігівської м іської ради

Віталія ЯРЕЩЕНКО

(Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)

САХУТА ТАМАРА

(Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЖУРАВПЬОВА

(Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)

( П ІД П И І

Заступник начальника управління- начальник відділу 
економіки підприємств комунальної власності і 
цінової політики управління економічного розвифк 
міста Чернігівської міської ради

Головний бухгалтер управління о 
розвитку міста Чернігівської міСьквї'рШ

З з З


