
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

ПАСПОРТ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Ау л з .  У Л  Л Л Л У  ^УУЗ~Л

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0217610
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_______Виконавчий комітет Миколаївської міської ради_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

________ 7610________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього
________ 0411__________ підприємництва________________________________

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування бюджету) місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47890 гривень, у тому числі загального фонду - 47890 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

04056612
(код за ЄДРПОУ)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

14201100000
(код бюджету)

Конституція України від 28.06.1996 №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-ІХ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Програма економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2018-2020 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17 №32/16 зі змінами та доповненнями; 
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 №56/70.
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20 10.2020 №57/397 
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 18.12.2020 №2/6

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

№ з/п __Цілі_£ержавної політики

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

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



8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання
Г 1 Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 Є

1
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного 
клімату для малого та середнього підприємництва. 47 890 47 890

Усього 47 890 47 890

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2018-2020 роки 47 890 47 890

Усього 47 890 47 890

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
В И М І Р У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на виконання заходів зі створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та 
середнього підприємництва

грн Кошторис 47 890 47 890

2 продукту

Кількість заходів зі створення сприятливих умов для підприємницької діяльності 
та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва од календарний план 2 4

3 ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу ____грн____ розрахунок 23 945,001 23 945,00

4 якості
Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з 
попереднім роком % розрахунок -47,50 -47,50

Перший заступник Миколаївського 
міського голови

(підпис)

В. І Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)


