
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження в.о. голови районної державної 
адміністрації від 20 січня 2017 року № 18
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління районної державної 
адміністрації 
 (найменування місцевого фінансового органу)
 
 20 січня 2017 року   № 4/5 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1.     0300000            Новгород-Сіверська районна державна адміністрація
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника) 

2.     0310000         Новгород-Сіверська районна державна адміністрація 
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця) 

3.     0317450                0411         Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10,0  тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10,0 тис.
гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень. 



5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України  «Про місцеві державні адміністрації»

Рішення районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»

Районна Програма  розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки.

6. Мета бюджетної програми 

Спрямування  дій  місцевих  органів  влади,  суб’єктів  малого  і  середнього  підприємництва,  об’єднання  підприємців,
установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для
стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого і середнього бізнесу, збереження вже досягнутого рівня та створення
передумов для нарощення нового потенціалу, що поступово підноситиме цей сектор економіки у кількісному і якісному
змісті до європейського та світового рівня, зробить його носієм ринкової економічної моделі  на зразок високорозвинених
країн, вирішення соціально-економічних проблем розвитку району, запровадження механізму співпраці  місцевих органів
виконавчої влади та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства, створення нових робочих місць.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн) 

№
з/п

КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
0317450 0411 Розвиток малого і середнього підприємництва на 2017-

2020 роки. Формування стабільної нормативно-правової
бази – найголовніша передумова ефективного розвитку
малого і середнього підприємництва. 

10,0 10,0



Усього 10,0 10,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн) 

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
програма
Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 
2017 роки     

од.
Звітність установ

1

завдання

Сприяння сприятливих умов для підприємницької діяльності та 
поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього 
підприємництва.

1 затрат
0317450 Обсяг видатків тис. грн. Звітність установ 10,0

0317450
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної 
програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва тис. грн Звітність установ 0

2 продукту

0317450
Кількість суб’єктів підприємництва, яким планується надати 
фінансову підтримку 

од Календарний план 3

0317450
Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння 
розвитку малого та середнього підприємництва

од Календарний план 7

3 ефективності

0317450
Середній обсяг фінансової підтримки одному суб’єкту 
підприємництва

грн Розрахунок 3333,33

0317450 Середній обсяг витрат на виконання одного  заходу грн Розрахунок 0



4 якості х

0317450
Динаміка кількості суб’єктів підприємництва, яким надано 
фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком 

% Розрахунок 0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код
Найменування джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного

проекту3

Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________                 Р.М.Веремієнко
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу                                      __________                О.М.Бикова 
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)            


