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Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького (2)(7)(1) 41844390

                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького 

від 25 вересня 2020 року № 14 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького
(2)(7) 41844390

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(2)(7)(1)(7)(6)(1)(0) (7)(6)(1)(0) (0)(4)(1)(1) Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 11201100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)        

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 2019 рік (звіт)
2020 рік 

(затверджено)

2021 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 

рік
граничний обсяг

7

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

Фінансування даного заходу надасть змогу відкрити 

центр підтримки підприємництва разом з 

консалтинговими зонами. Планується придбання 

компютерної техніки (до 6,0 тис.грн), офісного 

приладдя. Також, планується придбання грамот, відзнак 

та нагород з нагоди відзначення кращих підприємців та 

проведення конкурсу "Кращий роботодавець". 

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм

30 000

2210

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар

28 788 8 000 0 172 000

50 000 0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

15 999 8 000 0 90 000

Кошти передбачається для проведення аналізу роботи 

суб'єктів підприємницької діяльності міста. З метою 

покращення підприємницького середовища планується 

створення відеоролика про розвиток підприємництва.

2281 200 000

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

продовжує співпрацю з Регіональним Фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградській області та 

банківськими установами міста Кропивницького. Згідно 

розрахунку планується надання фінансової допомоги на 

реалізацію бізнес-проєктів на умовах співфінансування 

з РФПП у Кіровоградській області -  8 СПД та 12 СПД  

фінансову допомогу на часткову компенсацію відсотків 

за кредитами для впровадження бізнес-проєктів. В 

результаті реалізації бізнес-проєктів планується 

створити додатково 40 робочих місць.



1 2 3 4 5 6

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2021 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

0 затрат

166 000 0 762 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

  В разі, якщо фінансування  по Програмі розвитку малого та середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2021 рік в сумі 762000 грн не буде передбачено, то на недостатньому рівні буде здійснюватися 

фінансово-кредитна підтримка суб'єктів підприємницької діяльності міста, не створюватимуться об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва, не здійснюватиметься аналіз соціально-економічного розвитку 

міста Кропивницького. 

  В разі не здійснення фінансування основних напрямків Програми розвитку малого та середнього підприємництва у  м. Кропивницькому на 2021 рік не буде проведено конкурс "Кращий роботодавець" та заходи 

по відзначенню Дня підприємця.

71 2 3 4 5 6

0 500000

0
Відкриття центру підтримки підприємництва разом з консалтинговими зонами "Дія. 

Бізнес"
грн.

Розрахунок до кошторису
0 200000

2282
Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку

150 000 100 000 0 300 000

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

продовжує співпрацю з Регіональним Фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградській області та 

банківськими установами міста Кропивницького. Згідно 

розрахунку планується надання фінансової допомоги на 

реалізацію бізнес-проєктів на умовах співфінансування 

з РФПП у Кіровоградській області -  8 СПД та 12 СПД  

фінансову допомогу на часткову компенсацію відсотків 

за кредитами для впровадження бізнес-проєктів. В 

результаті реалізації бізнес-проєктів планується 

створити додатково 40 робочих місць.

0
Виготовлення презентаційних матеріалів (відеоролик), відзначення суб'єктів 

господарювання (грамоти, відзнаки), придбання статистичних матеріалів
грн.

Розрахунок до кошторису
0 62000

0
Обсяг видатків для надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки 

суб'єктам підприємництва
грн.

Розрахунок до кошторису

0
Кількість суб`єктів підприємницької діяльності, яким планується надати фінансову 

та фінансово-кредитну підтримку
од.

Дані первинного обліку
0 20

0 продукту

0 ефективності

0
Кількість заходів з реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва
од.

Дані первинного обліку
0 7

0
Середня сума надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки одному 

суб`єкту підприємництва
грн.

Аналітичний розрахунок
0 25000

0 Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн. Аналітичний розрахунок 0 37429

0
Темп зростання кількості суб`єктів підприємництва, яким надано фінансову 

підтримку, порівняно з попереднім роком (у 2020 році планується 8 СПД, у 2021 

році - 20 СПД)

відс.
Розрахунок

0 250

0 якості

0
Темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком ( у 2020 році 

планується 4 зах., у 2021 році - 7 зах.)
відс.

Розрахунок
0

необхідно додатково 

(+)

2) додаткові витрати на 2022 - 2023  роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2022 - 2023 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

УСЬОГО

175

224 787



2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку

0 400 000 0 400 000

 Задля популяризації започаткування власної справи  у 2022 та 2023 

роках планується оновлення відеоролика про розвиток підприємництва.

2281

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1 2 3 4 5 6

В зв'язку з численими зверненнями спілок підтримки підприємництва, 

щодо  надання фахової допомоги ( консультаційної, методичної та 

технічної) суб'єктам підприємницької діяльності у 2022 році планується  

створення комунальної установи "Міський фонд підтримки 

підприємництва".  Крім, того планується у 2022 та у 2023 роках 

проведення заходів щодо відзначення кращих підприємців міста та 

проведення конкурсу "Кращий роботодавець" 

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2022 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2022 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2023 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2023 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2210

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар

0 337 000 0 48 000

0 затрат

0 400000

0
Обсяг видатків на оновлення відеоролика про розвиток підприємництва

грн.
Основні напрямки реалізації 

Програми

0 40 000 0 50 000

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького продовжує співпрацю з Регіональним 

Фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області та 

банківськими установами міста Кропивницького. Згідно розрахунку  у 

2022 році планується надання фінансової допомоги на реалізацію бізнес-

проєктів на умовах співфінансування з РФПП у Кіровоградській області -  

10 СПД та 15 СПД фінансову допомогу на часткову компенсацію 

відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проєктів. У 2023 році 15  

та 20 СПД відповідно. В результаті реалізації бізнес-проєктів планується 

створити додатково у 2022 році 50 робочих місць та у 2023 році -70.

0 50000

0
Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб`єктам підприємництва на 

умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у 

Кіровоградській області

грн.
Основні напрямки реалізації 

Програми 0 300000

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм

0 300 000 0 400 000

0 40000

7 8

0 400000

0
Обсяг видатків на придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу 

роботи СПД, проведення заходів до Дня підприємництва на конкурсу "Кращий 

роботодавець"

грн.
Основні напрямки реалізації 

Програми 0 37000 0 48000

0
Обсяг видатків на надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків 

за кредитами
грн.

Основні напрямки реалізації 

Програми
0 400000

0 0

0 продукту

0
Обсяг видатків для створення комунальної установи "Міський фонд підтримки 

підприємництва"
грн.

Основні напрямки реалізації 

Програми
0 300000

0 20

0
Кількість створених робочих місць підприємцями-одержувачами фінансової 

допомоги
од.

Аналітичний розрахунок до 

кошторису
0 50 0 70

0
Кількість суб`єктів підприємницької діяльності, яким планується надання 

фінансової допомоги на часткову компенсацію по відшкодуванню відсотків за 

кредитами

од.
Аналітичний розрахунок до 

кошторису 0 15

0 6

0
Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким планується надати фінансову 

допомогу
од.

Аналітичний розрахунок до 

кошторису
0 10 0 15

0
Кількість заходів з реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва
од.

Аналітичний розрахунок до 

кошторису
0 7



0 898 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 В разі, якщо фінансування  по Програмі розвитку малого та середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2022-2023 роки в сумі 1077000 грн та 898000 грн не буде передбачено, то на недостатньому рівні 

буде здійснюватися фінансово-кредитна підтримка суб'єктів підприємницької діяльності міста, не створюватимуться об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва, не здійснюватиметься аналіз соціально-

економічного розвитку міста Кропивницького, не буде проведено конкурс "Кращий роботодавець" та заходів по відзначенню Дня підприємця. За результатами проведеного аналізу спостерігається зменшення 

кількості суб'єктів підприємницької діяльності. Так за 8 місяців 2020 року припинило підприємницьку діяльність 857-ФОП та 8-юридичних осіб. Причиною закриття підприємницької діяльності є введення 

карантинних обмежень в зв'язку з пандемією, (суб'єкти господарювання з 12 березня 2020 року були змушені припинити діяльність), високий рівень відсоткових ставок за кредитами в банківських установах, 

низька купівельна спроможність населення. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

В.о. директора департаменту - начальника управління економіки Тетяна ЛОМОВА

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Любов ЛИЧОВА

УСЬОГО 0 1 077 000

0 Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн. Розрахунок до кошторису 0 153857 0 149667

0 ефективності

0 20000

0
Середній обсяг фінансової підтримки одному суб`єкту підприємницької діяльності

грн.
Рішення координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва 0 30000 0 26660

0
Середній обсяг фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами для в

провадження бізнес-проєктів

грн.
Рішення координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва 0 26660

0 860
Темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком ( у 2020 році 

планується 4 зах., у 2021 році - 7 зах.)
відс.

Аналітичний розрахунок до 

кошторису
0 100

0
Темп зростання кількості суб`єктів підприємництва, яким надано фінансову 

підтримку, порівняно з попереднім роком (у 2020 році планується 8 СПД, у 2021 

році - 20 СПД)

відс.
Аналітичний розрахунок до 

кошторису 0 125 0 140

0 якості


