
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Затверджено 

Наказ управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

№ £ - / ? ___________

Наказ фінансового управління Чернігіської міської ради
/А  ЛР/У № ^ ______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1. 7300000
(КПКВК МБ)

2. 7310000
(КПКВК МБ)

3. 7317450
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 540.000 тис, гривень. у тому числі загального фонду - 1 540.000 ТИС. ГРИ ВбН Ь та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року);
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік" від 21.12.2016 N01801-УІІІ;
Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" від 30.11.2016 року №13/УІІ-23;
Рішення міської ради "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2016 року № 13/УІІ-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 29.12.2016 року №14/7-21;
Рішення Чернігівської міської ради "Про програму підтримки малого та середнього підприємництва у м.Чернігові на 2017-2020 роки" від 31.11.2016 №13/УІІ-3;
Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації "Про розроблення проектів місцевих та обласної Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2020 роки" 
від 20 липня 2016 року №392

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

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

______ 0411______  Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

6. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

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

|КП№К.. к<Шк Назва підпрограми

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

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд
спеціальний

фонд
Разом

І і 4 5 6 7

1
7317450 0411

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення клімату, 
адаптація до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції відповідно до вимог Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом.

1540,000 0 1540,000



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

КПКВК загальний фонд
спеціальний

фонд
Разом

1 2 І 4 5

Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки
7317450

1540,000 0 1540,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

кпквк Показники
Одниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

і 2 3 4 5 ё

7317450
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення клімату, адаптація до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції відповідно до вимог Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом.

1 затрат

Обсяг видатків на виконання заходів міської програми підтримки підприємництва тис. грн Кошторис витрат 1540,000

2 продукту

Кількість заходів з реалізації міської програми підтримки підприємництва одиниць План заходів 14

3 ефективності

Надходження до місцевого бюджету від діяльності субєктів малого та середнього підприємництва млн. грн
чернігівська оо єднана Ді її 
ФСУ 463,900

4 ЯКОСТІ

Темпи зростання обсягів находжень до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів малого та середнього 
підприємництва до аналогічного попереднього періоду %

Чернігівська об'єднана ДПІ 
ФСУ 15

(тис.грн)
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

1 число звітного періоду

План видатків звітного 

періоду

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту Пояснення, що характеризують 

джерела фінансування
загальний

фонд

спеціальний

фонд
Разом

загальн

ий

фонд

спеціал

ьний

фонд

Разом
загальн 

ий фонд

спеціальний

фонд

Раз
ом

2 і 4 5 6 7 8 9 •іо 11 і і 13

________

Начальник управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Чернігівської міської ради

Л.В.Максименко 
(ініціали та прізвище)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)


