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ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від М . &  ___________ № гУР ге-С-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0210000
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217610
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________7610_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0411_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва______________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 353 100 гривень, у тому числі загального фонду - 353 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-ІУ зі змінами,
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 розвитку малого і середнього підпримництва у м Миколаєві до 2023 року Рішення Миколаївської міської ради від 24 12.2020 №2/21;
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12 2020 №2/32;
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12 2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 09.06.2021 року №5/76 
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24 12 2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік» від 21.10.2021 №11/6 
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік» від 14.12.2021 №12/2

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



ГгїГз/л Цілі державної політики

1.....1 Створення сприятливих умоз для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Розвиток інформаційної підтримки підприємців. "День підприємця"

2

Надання одноразової компенсації суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату плати за землю, за земельні ділянки, надані в оренду або у власнісгь, для 
обслуговування та/або розміщення ринків тощо на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СО\/Ю -19, 
спричинений короновірусом БАКБ-Со\/-2

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Розвиток інформаційної підтримки підприємців "День підприємця" 53 100 53 100

2

Надання одноразової компенсації суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, 
понесених на сплату плати за землю, за земельні ділянки, надані в оренду або у власність, 
для обслуговування та/або розміщення ринків тощо на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених для запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ -19, спричинений короновірусом БАРБ-СоУ-2

300 000 300 000

Усього 353 1001 353 100

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

N2 з/п Найменування місцевої / регіональної л р о г£ а м и _ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4’ 5
1 Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві до 2023 року 450 000 450 000

Усього 450 ООО' 450 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Г № з/п Показники
Одиниця

ВИМІРУ
Джерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Г  1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на виконання заходів до дня підприємця грн. кошторис 53 100 53 100

Обсяг видатків на надання одноразової компенсації суб'єктам господарювання 
з метою відшкодування витрат, понесених на сплату плати за землю, за 
земельні ділянки, надані в оренду або у власність, для обслуговування та/або 
розміщення ринків тощо на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених для запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ -19, спричинений короновірусом БАКБ-Со\/-2

грн. кошторис 300 000 300 000

2 продукту
Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та професійних свят ОД. календарний план 1 1

Середньомісячний розмір орендної плати за землю субєктів господарювання, 
які здійснюють діяльність на ринках грн. розрахунок 877 983 877 983

3 ефективності
Середні витрати на проведення одного заходу до дня підприємця та 
професійних свят грн розрахунок 53 100 53 100



Орієнтовна частка в загальній площі території ринку, на якій ведуть свою 
діяльність суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється обмежувальні відс. розрахунок
протиепідемічні заходи

4 якості
Питома вага проведених заходів з нагоди дня підприємця та професійних свят 
до запланованих відс. розрахунок

Питома вага суб'єктів господарювання, які одержали відшкодування витрат, 
понесених на сплату плати за землю, за земельні ділянки, надані в оренду або 
у власність, для обслуговування та/або розміщення ринків тощо на період 
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених для 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СО\/Ю -19, 
спричинений короновірусом 5АК8-Со\/-2 до поданих заяв.

відс. розрахунок

Керуючий справами виконавчого
комітету Миколаївської міської ради /

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
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Директор департаменту фінансів 
Миколаївської міської ради
*  иі КЙр г* 8' з

к
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■ * 0231^

(підпис)



Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)


