
№ з/п

1

№ з/п

1

гривень

Завдання

Ціль державної політики

Реалізація державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого та середнього підприємництва

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

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

6. Завдання бюджетної програми

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

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

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів 

України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 

2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗВІТ

1      2700000          (код)

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

2      2710000          (код)

3      2717610            (код)     0411    

(КФКВК)

№ з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

(найменування бюджетної програми)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Усього

1

видатки на реалізацію заходів 

програми сприяння розвитку 

малого та середнього 

підприємництва

38 000 0 38 000 36 788 0 36 788 1 212 0 1 212

2

надання фінансової допомоги 

на часткову ковідсотків за 

кредитами для впровадження 

бізнес-проектів

150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0

3
Надання фінасової підтримки 

суб'єктам підприємицтва
70 000 0 70 000 30 000 0 30 000 40 000 0 40 000

4
Придбання статистичних 

матеріалів
8 000 0 8 000 7 999 0 7 999 1 0 1

Усього 266 000 0 266 000 224 787 0 224 787 41 213 0 41 213

гривень

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ з/п
Найменування місцевої/ 

регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 

затверджених у паспорті бюджетної програми.                                                                                                                                                                          

Кошторисними призначеннями на 2019 рік було передбачено кошти на  надання фінансової  підтримки субєктам підприємництва у сумі 70000 грн., 

використано 30000 грн. за допомогою звернулися два  підприємці, але профінансовано один проєкт. В зв'яку з вимогами надання додаткових 

матеріалів один проєкт не було профінансовано. Залишок невикористаних коштів становить 40000 грн. Сума 1213 грн,  що передбачалося  придбання 

матеріалів та проведення заходів невикористана в зв"язку з економією коштів.      

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми



1

Програма розвитку малого та 

середнього підприємництвау 

м.Кіровограді на 2016-2020 

роки від 29.03.2016 року 

№148, зі змінами

266 000 0 266 000 224 787 0 224 787 41 213 0 41 213

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

спеціаль

ний 

фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат

Обсяг видатків для надання 

фінансової та фінансово-

кредитної підтримки суб'єктам 

підприємництва

грн

Розрахуно

к до 

кошторису

220 000 0 220 000 180 000 0 180 000 40 000 0 40 000

Виготовлення презентаційних 

матеріалів (стенди, банери, 

буклети), придбання 

статистичних матеріалів

грн

Розрахуно

к до 

кошторису

46 000 0 46 000 44 787 0 44 787 1 213 0 1 213

2 продукту

Кількість суб'єктів 

підприємництва, яким 

планується надати фінансову та 

фінансово-кредитну підтримку

од.

дані 

первинного 

обліку

12 0 12 3 0 3 9 0 9

Кількість заходів з реалізації 

територіальної програми 

сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва

од.

дані 

первинного 

обліку

3 0 3 3 0 3 0 0 0

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми.                                                                                  

Кошторисними призначеннями на 2019 рік було передбачено кошти на  надання фінансової  підтримки субєктам підприємництва у сумі 70000 грн., використано 30000 

грн. за допомогою звернулися два  підприємці, але профінансовано один проєкт. В зв'яку з вимогами надання додаткових матеріалів один проєкт не було профінансовано. 

Крім того, виділені кошти на надання фінансової  допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проєктів у 2019 році - становило 

150000 грн., які використано в повному обсязі, звернулося два підприємці. 

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



3 ефективності

Середня сума надання 

фінансової та фінансово-

кредитної підтримки дному 

суб'єкту підприємництва

грн
аналітичний 

розрахунок
18 333 0 18 333 60 000 0 60 000 -41 667 0 -41 667

Середній обсяг витрат на 

виконання одного заходу
грн

аналітичний 

розрахунок
15 330 0 15 330 14 929 0 14 929 401 0 401

4 якості

Темп зростання кількості 

суб'єктів підприємництва, яким 

надано фінансову підтримку, 

порівняно з попереднім роком

коеф розразхунок 6 0 6 7 0 7 -1 0 -1

Темп зростання кількості заходів 

у порівнянні з попереднім роком
відс. розразхунок 100 0 100 100 0 0 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.                                                                                                                                            

У 2019 році фінансову допомогу на реалізацію інвестиційних бізнес-проєктів,  на фінансово-кредитну інвестиційну підтримку суб"єктів підприємницької діяльності м.Кропивницького та 

на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів отримали три суб"єкти господарювання м.Кропивницького.

Аналіз стану виконання результативних показників.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

У 2019 році на реалізацію  Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки"  передбачалося 266000  грн. За 2019 рік використано 224787 грн. 

Залишок не використаних коштів складає 41213 грн. Кошти в повному обсязі не були використані на надання фінансової допомоги суб"єктам господарювання м.Кропивницького на 

умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області та на придбання матеріалів, в тому числі статистичні,  презентаційні. 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кошторисними призначеннями на 2019 рік передбачалося на надання фінасової 

допомоги на реалізацію бізнес-проєктів на умовах співфінансування через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області 70000 грн. На засіданні 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва при розгляді заявки ТОВ "ШВ "МріяЄ" членами координаційної ради з питань розвитку підприємництва вирішено надати кошти 

на фінансування проєкту в сумі 30000 грн на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області.  Фінансова допомога на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів використано в повному обсязі, а саме 150000 грн. За даною допомогою 

звернулося два суб"єкти господарювання міста Кропивницького, а саме ТОВ "Березовський-Агро" та ФОП Марус В.О.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.                                                                                                                                                                 

Кошторисними призначеннями на 2019 рік передбачено надання фінансової допомоги суб"єктам господарювання міста в кількості 12 суб"єктам. Фактично звернулося 4 суб"єкти 

господарювання. Три суб"єкти господарювання отримали фінансову допомогу, в тому числі один суб"єкт господарювання отримав допомогу на умовах співфінансування з Регіональним 

фондом підтримки підприємництва, в сумі 30000 грн, та два суб"єкти господарювання отримали фінансову допомогу на часткову компенсацію відсотків за отриманими кредитами в 

банківських установах міста на загальну суму 150000 грн. Один суб"єкт господарювання, який надав завку на отримання фінансової допомоги на реалізацію бізнес-проєктів на умовах 

співфінансування через Регіональний фонд підтримки підприємництва, не отримав фінансову допомогу в зв"язку з тим що на засідання Наглядової ради з питань розвитку 

підприємництва при Кіровоградській обласній державній адміністрації потребувалося додатковий пакет документів. Більше заявок на отримання фінансової допомоги у 2019 році не 

надходило.  



Голоний спеціаліст
______________________                                                                            

(підпис)

  Л.О.ЛИЧОВА                                                                             

(ініціали/ініціал, прізвище)

                                                                                                      Аналіз стану виконаня результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

У 2019  році  "Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки"  передбачалося 266000 грн. та використано 224787 грн.  

Даною Програмою виконанні заходи щодо: надання фінансово-кредитної підтримки суб"єктів господарювання, відзначення  кращих підприємців міста  з нагоди 

відзначення Дня підприємця, придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу соціально-економічного стану діяльності суб"єктів господарювання міста та 

проведення заходів для організації виставок та придбання матеріалів. Залишок невикористаних коштів по "Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у 

м.Кіровограді на 2016-2020 роки" сладає 41213 грн. Сума 40000 грн, що передбачалося використати на надання фінансової допомоги суб"єктам господарювання 

м.Кропивницького не використана в з"язку з тим, що суб"єктом господарювання на розгляд Наглядової ради з питань розвитку підприємництва Кіровоградської обласної 

державної адміністрації  не подані додаткові матеріали. Сума 1213 грн,  що передбачалося  придбання матеріалів та проведення заходів невикористана в зв"язку з 

економією коштів.      

____________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту
______________________                      

(підпис)

  М.О.МОРКВА                                                          

(ініціали/ініціал, прізвище)


