
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 05.10.2020 р. № 08-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)

3 . 2717610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170 000 гривень, у тому числі загального ф он д у- 170 000 гривень та спеціального фонду - гривень



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
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 і доповненнями (№ 49Л/ІІ-14; № 50Л/ІІ-5;'№  52Л/ІІ-15; № 53Л/ІІ-18; № 54Л/ІІ-18;№  
55Л/ІІ-43); Розпорядження міського голови від 01.10.2020 року № 147-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік";
10. Рішення Чернігівської міської ради від ЗО листопада 2016 року № 13Л/ІІ-3 “Про програму підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 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

170 000 0 170 000

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

0 0 0

Усього 170 000 0 170 000

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 5
Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки 170 000 0 170 000

Усього 170 000 0 170 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  З/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7

Завдання



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

1. затрат

1.1.

Обсяг видатків на виконання заходів м іської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва

грн кошторис 170 000
0

170 000

2. продукту

2.1.

Кількість заходів у рамках реалізації м іської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва

од. план заходів 7
0 7

3. еф ективності

3.1.
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн розрахунок 24 286

0
24 286

4 якості

4.1.

Динаміка кількість заходів у рамках реалізації м іської програми 
підтримки малого та середнього підприємництва, порівняно з
П0ПЄрЄДДІШ32Щ40і^

% розрахунок
•

34
0 34

В. ЯРЕЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ЛИСЕНКО 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступи і 
підприєї 
управН'Шя е, 
ради

погод:
Фінансові

Начальник

Дата погодження 
М.П.

іння-начальник відділу економіки 
ості та цінової політики 
ку міста Чернігівської міської

кої міської ради

■правління Чернігівської місі

05. 10.2020



Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМ ІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

НАКАЗ
“ 05 ” жовтня 2020 № 08 - р

Про затвердження змін до 
паспорту бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2020 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 та згідно з рішенням
Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/УИ-25 “Про міський бюджет
м. Чернігова на 2020 рік”, зі змінами і доповненнями (№49/УІІ-14, №50/УІІ-5,
№52/УІІ-15, №53/УІІ-18, №54/УІІ-18, №55/УІІ-43), розпорядження міського
голови від 01.10.2020 № 147-р «Про перерозподіл бюджетних призначень

*

міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік »

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2020 рік:

КПКВКМБ Найменування програми

2717610
“Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва”

2. 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. ЯРЕЩЕНКО



Пояснення змін паспорта 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

2.

2700000
(код Програмної класифікації

2710000
(код Програмної класифікації

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

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

24837292
(код за ЄДРПОУ)

24837292
(код за ЄДРПОУ)

з. 2717610 7610
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації

0411
(код Функціональної

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
7410100000

(код бюджету)

№ з/п Показник

Один
иця

вимір
У

Джерело
інформації

Затверджено станом на 04.05.2020 Зміни станом на 01.10.2020

ПоясненняЗагальний
ф онд

Спеціаль 
ний фонд Усього

Загальни  
й ф онд

Спеціаль
ний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

1 Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва
1 затрат Через епідемію СОУЮ-19 в Україні і в 

інших зарубіжних країнах та запро

вадження карантинних заходів з 

метою запобігання зараженню і 

поширенню серед населення 

коронавірусної інфекції виконання 

заходу Програми підтримки малого та 

середнього підприємництва у м. 

Чернігові на 2017-2020 роки 

«Часткове відшкодування витрат 

підприємств м. Чернігова за учать у 

виставково-ярмаркових заходах (очної 

та заочної)» втратило свою 

актуальність. Зменшено затверджені 

бюджетні призначення на 2020 рік у 

сумі 150000,00 грн.

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

Кошторис на 
2020 рік

170 000
170 000

170 000
170 000

1.2.
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки (малим та середнім 
підприємствам та фізичним особам-підприємцям) грн

Кошторис на 
2020 рік

150 000
150 000

0
0

2 продукту

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

од. План заходів 7 7 7 7

2.1.

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

ОД.
План заходів 4 4 0 0

3 ефективності

3.1. Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн Розрахунок 24286 24 286 24286 24 286

3.2.

Середній обсяг фінансової підтримки одному суб"єкту 
підприємництва грн Розрахунок 37500 37 500 0 0

4 якості

4.1.

Динаміка кількість заходів у рамках реалізації міської програми 
підтримки малого та середнього підприємництва, порівняно з 
попереднім Р О КО М

%
Розрахунок 34 34 34 34

4.2.

Динаміка кількості суб”єктів підприємницької діяльності, яким 
надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком

%

Розрахунок 100 100 0 0

Гоповний бухгалтер управління економічного розвитку міста Чернігівської 
міської ради

Начальник відділу підприємництва та перспективного планування 
управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради



ПРОЕКТ ПАСПОРТУ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

2700000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської 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 міської ради
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

24837292
(код за ЄДРПОУ)

2717610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього  
підприємництва 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)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань ■ 170 000 гривень, у тому числі загального ф он д у- 170 000 гривень та спеціального фонду ■ гривень



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
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 М іністерства 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 М іністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами;
7 Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних прогам місцевих бюджетів та звітів про їх використання";
8. Наказ М іністерства 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 і доповненнями (№ 49Л/ІІ-14; № 50Л/ІІ-5;’ № 52Л/ІІ-15; № 53Л/ІІ-18; № 54Л/ІІ-18;№  
55Л/ІІ-43); Розпорядження міського голови від 01.10.2020 року № 147-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік";
10. Рішення Чернігівської міської ради від ЗО листопада 2016 року № 13Л/ІІ-3 “Про програму підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ 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 новин 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

170 000 0 170 000

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

0 0 0

Усього 170 000 0 170 000
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 170 000 0 170 000

Усього 170 000 0 170 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о 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.

О бсяг видатків на виконання заходів м іської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва

грн кошторис 170 000
0

170 000

2. продукту

2.1.

Кількість заходів у рамках реалізації м іської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва

од. план заходів 7
■ 0 7

3. ефективності

3.1.
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн розрахунок 24 286

0
24 286

4 якості

4.1.

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

% розрахунок 34 ■
0 34

Заступник начальника управління-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

Начальник відділу підприємництва та перспективного 
планування управління економічного розвитку міста 
Чернігівської м іської ради

В. ЯРЕЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. САХУТА 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю. ЖУРАВЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


