
гривень.спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, , Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцеих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р.№945 "Про затвердження примірного 

переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами),  статут Регіонального 

фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  Міської ради міста 

Кропивницького,затвердженого рішенням  міської ради від 21.12.2017 р. №1378, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 року №2263 "Про бюджет 

м.Кропивницького на 2019 рік" зі змінами, рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2016 року № 148 "Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

266 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

2717610

(код) (КФКВК)

(код)

2710000

(найменування відповідального виконавця)

3. 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

(найменування бюджетної програми)

Наказ 

від 06 лютого 2019 року №1

 Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

 28 жовтня 2019 року_№_16-О)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 266 000,00 гривень та

Ціль державної політики

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

(у редакції наказу департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького від

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького2700000

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

1 Реалізація державної політики щодо вирішення прорблем розвитку малого та середнього підприємництва



0
Обсяг видатків для надання фінансової та фінансово-

кредитної підтримки суб`єктам підприємництва
грн.

розрахунок до кошторису
220 000

0

0
Кількість субєктів підприємництва, яким планується 

надати фінансову та фінансово-кредитну підримку
од.

дані первинного обліку
12 0 12

0 продукту

УСЬОГО 266 000 0 266 000

3 Надання фінансової підтримки субєктам підприємництва 70 000 0 70 000

4 прибання статистичних матеріалів 8 000 0 8 000

2
надання фінансової допомоги  на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами для впрорвадження бізнес-проектів
150 000 0 150 000

6 7

0,00

Усього

1
Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. 

Кіровограді на 2016-2020 роки від 29.03.2016 року №148, зі змінами 
266 000 0 266 000

Усього 266 000 0

1

1

38 000

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки на реалізацію заходів програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва

1 4

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

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0 38 000

4

0

4

0 220 000

0
Виготовлення презентаційних матеріалів (стенди, 

банери, буклети), придбання статистичних матеріалів
грн.

розрахунок до кошторису
46 000 0

2

затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

46 000

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

5

гривень

№ з/п

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

266 000



М.П.

0
Темп зростання кількості заходів у порівнянні з 

попереднім роком
відс.

розрахунок
100 0

0

0
Темп зростання кількості суб`єктів підприємництва, 

яким надано фінансову підтримку, порівняно з 

попереднім роком

відс.
розрахунок

6 0 6

0 якості

0 Середній обсяг витрат на виконання одного заходу грн. аналітичний розрахунок 15 330 0 15 330

0
Середня сума надання фінансової та фінансово-

кредитної підтримки одному суб`єкту підприємництва грн.
аналітичний розрахунок

18 333 0

0 ефективності 0

0

ількість заходів з реалізації територіальної програми 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва од.

дані первинного обліку

3 0

Начальник фінансового управління Л.БОЧКОВА

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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

3

18 333

100

(Дата погодження)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(підпис)


