
2700000
(КТПКВК МБ)

2710000
(КТПКВК МБ)

2717610 411
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(грн)

загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

266000 0 266000 77947 0 77947 188053 0 188053

5.

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Створення 

сприятливих умов 

розвитку 

підприємницької 

діяльності

266000 0 266000 77947 0 77947 188053 0 188053

Усього 266000 0 266000 77947 0 77947 188053 0 188053

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

призначеннями на 2018 рік було передбачено кошти на  надання фінансової  підтримки субєктам підприємництва у суміі 70000 грн., використано 10000 грн. за 

допомогою звернувся один підприємець, виділені кошти на надання  фінансової  допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження 

бізнес-проектів до кінця 2018 року виділено  150000 грн., використано 21997 грн., звернувся один підприємець. Більше від підприємців заяв не надходило.

6.

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів:

N

з/п

Напрями 

використання  

бюджетних коштів

1.

2.

3.

4.
Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Програма розвитку 

малого та середнього 

підприємництва на 

2016-2020 роки

266000 0 266000 77947 0 77947 188053 0 188053

Усього 266000 0 266000 77947 0 77947 188053 0 188053

7

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 затрат

показник

Обсяг видатків для 

надання фінансової 

підтримки субєктам 

підприємництва

грн.
заходи до 

програми
70000 0 70000 10000 0 10000 60000

Обсяг видатків на надання 

фінансової допомоги на 

часткову компенсацію 

відсотків за кредитами для 

впровадження бізнес-

проектів до кінця 2018 

року

грн.
заходи до 

програми
150000 0 150000 21997 0 21997 128003

Обсяг видатків на 

реалізацію заходів 

програми сприяння 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва

грн.
заходи до 

програми
38000 0 38000 38000 0 38000 0

Одиниця 

виміру

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Відхилення

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

Кошторисними призначеннями на 2018 рік було передбачено кошти на  надання фінансової  підтримки субєктам підприємництва у суміі 70000 грн., 

використано 10000 грн. за допомогою звернувся один підприємець, виділені кошти на надання  фінансової  допомоги на часткову компенсацію відсотків 

за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2018 року виділено  150000 грн., використано 21997 грн., звернувся один підприємець. Більше від 

підприємців заяв не надходило.

6.

Джерело 

інформації

N

 з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

Найменування 

місцевої / 

регіональної 

програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

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

Показники



Обсяг видатків придбання 

статистичних матеріалів 

для проведення аналізу 

роботи суб’єктів 

підприємництва міста

грн.
заходи до 

програми
8000 0 8000 8000 0 8000 0

2 продукту

показник

Кількість суб’єктів 

підприємництва, яким 

планується надати 

фінансову підтримку

од.

аналіттичний 

розраунок до 

кошторису

5 0 5 1 0 1 4

Кількість суб’єктів яким 

планується надання 

фінансової допомоги на 

часткову компенсацію 

відсотків за кредитами для 

впровадження бізнес-

проектів до кінця 2017 

року

од.

аналіттичний 

розраунок до 

кошторису

10 0 10 1 0 1 9

Кількість створених 

робочих місць 

підприємствами, 

одержувачами фінансової 

та фінансово-кредитної 

підтримки

од.

протокол 

координаційної 

ради з питань 

розитку 

підприємництва

20 0 20 2 0 2 18

Кількість заходів з 

реалізації територіальної 

програми сприяння 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва

од.

Програма 

розвитку малого 

та середнього 

підприємництва 

на 2016-2020 

роки

3 0 3 3 0 3 0

3 ефективності

показник

Середній обсяг фінансової 

підтримки одному 

суб’єкту підприємництва

грн.

аналіттичний 

розраунок до 

кошторису

14000 0 14000 10000 0 10000 4000

Середній обсяг фінансової 

допомоги на часткову 

компенсацію відсотків за 

кредитами для 

впровадження бізнес-

проектів до кінця 2018 

року

грн.

аналіттичний 

розраунок до 

кошторису

15000 0 15000 21997 0 21997 -6997

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

призначеннями на 2018 рік було передбачено кошти на  надання фінансової  підтримки субєктам підприємництва у суміі 70000 грн., використано 10000 грн. за 

допомогою звернувся один підприємець, виділені кошти на надання  фінансової  допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження 

бізнес-проектів до кінця 2018 року виділено  150000 грн., використано 21997 грн., звернувся один підприємець. Більше від підприємців заяв не надходило.



Середній обсяг витрат на 

виконання одного заходу

аналіттичний 

розраунок до 

кошторису

15330 0 15330 15330 0 15330 0

4 якості

показник

Темп зростання кількості 

суб’єктів підприємництва, 

яким надано фінансову 

підтримку, порівняно з 

попереднім роком(2018-1 

підпр.)

коеф. розрахунок 5 0 5 1 0 1 4

Темп зростання розміру 

фінансової підтримки 

суб’єктів підприємництва 

порівняно з попереднім 

роком (2018-10 тис.грн.)

коеф. розрахунок 7 0 7 1 0 1 6

Темп зростання обсягу 

витрат на виконання 

заходів порівняно з 

попереднім роком(2018-

38,0 тис.грн.)

коеф. розрахунок 1,4 0 1,4 1,4 0 1,4 0

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

призначеннями на 2018 рік було передбачено кошти на  надання фінансової  підтримки субєктам підприємництва у суміі 70000 грн., використано 10000 грн. за 

допомогою звернувся один підприємець, виділені кошти на надання  фінансової  допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження 

бізнес-проектів до кінця 2018 року виділено  150000 грн., використано 21997 грн., звернувся один підприємець. Більше від підприємців заяв не надходило.

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

призначеннями на 2018 рік було передбачено кошти на  надання фінансової  підтримки субєктам підприємництва у суміі 70000 грн., використано 10000 грн. за 

допомогою звернувся один підприємець, виділені кошти на надання  фінансової  допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження 

бізнес-проектів до кінця 2018 року виділено  150000 грн., використано 21997 грн., звернувся один підприємець. Більше від підприємців заяв не надходило.

Аналіз стану виконання результативних  показників                                                                                                                                                                                  На 

фінансування заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2018 рік виділено 266,0 тис грн, в тому числі на виготовлення презентаційних 

матеріалів (стендів, банерів) -30,0 тис.грн, придбання статистичних матеріалів -8,0 тис.грн, відзначення суб"єктів господарювання міста з нагоди професійних 

свят-8,0 тис.грн, надання фінансової допоги суб"єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними 

напрямками розвитку на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області- 70,0 тис.грн, здійснення 

фінансово-кредитної підтримки за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках та інших фінансових установах-150,0 тис.грн. 

У листопаді-груддні  2018 року  використано кошти У СУМІ 10000 НГРН. в частині: надання фінансової допомоги суб"єктам господарювання підприємницької 

діяльності на впровадження інвестиційних бізнес-проектів за умовами співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській 

області ( 1 проект) та часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках та інших фінансових установах- 1 підприємець у сумі 21997 грн.



(підпис)

(підпис)

Л.М.КЛІМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.А.ПАЛИВОДА

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту- начальник управління економіки


