
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бю дж ет ної програми м ісцевого бю джет у на 2019 р ік

1. 0270000__________  Управління економічного розвитку міста Чернігівської м іської ради___________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 2710000__________ Управління економічного розвитку міста Чернігівської м ісько ї ради _________________________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 271.7610__________   0411__________  Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва_________________________________________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п • Ціль державної політики

1 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
__________     гривен ь

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Ніонл

спеціальний
Фонд

усього
загальний

Фонд
спеціальни 

й Фонл
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності у м. 

Чернігові. 369 000 0 369 000 319 232 0 319 232 -49 768 0 -49 768
Усього 369 000 0 369 000 319 232 0 319 232 -49 768 0 -49 768

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної
програми:Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів за загальним фондом у зв'язку зі зміною пріорітетності та актуальності виконання 
заходів.



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування м ісцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

Фонд
усього

загальний
Фонд

спеціальни 
й Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові 
на 2017-2020 роки 369 000 0 369 000 319 232 0 319 232 -49 768 0 -49 768

Усього 369 000 0 369 000 319 232 0 319 232 -49 768 0 -49 768

9. Результативні показники бюджентої програми та аналіз їх виконання:

№

з/п
Показники

Одиниц 
я виміру

Джерело
інформаці

ї

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових 
видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
•фонд

усього
за гальний 

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

1.1. Обсяг видатків на виконання заходів міської програми 
підтримки малого та середнього підприємництва грн

Кошторис 
на 2019 рік

369 000 0 369 000 319 232 0 319 232 -49 768 0 -49 768

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється 
економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі. Економія коштів виникла у зв"язку переглядом пріорітетності та актуальності виконання 
заходів.

продукту

2.1.
Кількість заходів у рамках реалізації міської програми 
підтримки малого та середнього підприємництва од.

План
заходів

21 0 21 21 0 21 0 0 0

П ояснення щ одо причин розб іж ностей м іж  ф актичним и та затвердж еним и результативним и показникам и: Розбіжності відкутні.

ефективності

3.1.
Надходження до місцевого бюджету від діяльності 
суб"єктів малого та середнього підприємництва

млн грн Розрахунок 700 0 700 873,1 0 873,1 173,1 0 173,1

П ояснення щ одо причин розб іж ностей м іж  ф актичним и та затвердж еним и результативним и показникам и: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 173,1 млн грн 
Збільшились надходження до місцевого бюджету від діяльності суб"єктів малого та середнього підприємництва.

якості

4.1.
Темпи зростання обсягів надходжень до місцевого 
бюджету від діяльності суб”єктів малого та середнього 
підприємництва до аналогічного попереднього періоду

% Розрахунок 10 0 10 16,4 0 16,4 6,4 0 6,4



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості: Темпи зростання обсягів надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів 
малого та середнього підприємництва до аналогічного попереднього періоду збільшились на 6,4%.

Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 369,000 тис грн, фактичні видатки склали 319,232 тис грн, що на 49,768 тис грн менше 
ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2019 року пояснюються зміною пріорітетності та актуальності виконання заходів.

10. Узагальнений в и с н о в о к  про  виконання  б ю д ж етно ї програм и.

Завдання бюджетної програми щодо створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності у м. Чернігові виконані у повному обсязі за умови об"єктивної економії касових видатків у порівнянні 
з їх запланованими обсягами на 2019 рік.

В. ЯРЕЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. САХУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника упрапвління- начальник відділу 
економіки підприємств комунальної власності та цінової 
політики управління економічного розвитку міста 
Чернігівської м іської ради

Головний бухгалтер управління економічного розвитку 
міста Чернігівської м іської ради


