
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000_____________  Виконавчий комітет Миколаївської міської ради______________________________________
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

04056612 
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000_____________  Виконавчий комітет Миколаївської міської ради______________________________
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця)

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

04056612 
(код за ЄДРПОУ)

3. ______ 0217610
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

7610
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0411_______  Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва_____________________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування

класифікації видатків та місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

14201100000 
(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

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

№ з/п Напрями використання бюджетних 
коштів *

Затверджено паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

Фонд
усього загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
усього загальний

Фонд
спеціальний

фонд усього

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 11

1

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

47 890,00 47 890,00 47 890,00 47 890,00

Усього 47 890,00 47 890,00 47 890,00 47 890,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

бюджетної програми
Напрям 1: Відхилення відсутнє.



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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми

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 є 7 8 9 10 11

1
Програма економічного і соціального розвит ку м. М иколаєва на 
2018-2020 роки 47  890,00 47  890,00 47  890,00 47  890,00

Усього 47 890,00 47 890,00 47 890,00 47 890,00

9, Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п Показники Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

Фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 ї ї 12 13
1 С творення  спр иятл ивих ум ов д л я  п ід п р и є м н и ц ь ко ї д іял ьн о сті та пол іпш ення інв естиц ійно го  кл ім ату д л я  м алого  та серед нього  підп зиєм ництва.

затрат

1

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 47 890 47 890

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє.
п р о д у к т у

1

Кількість заходів зі створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного 
клімату для малого та середнього підприємництва ОД- календарний план

2 2 2 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє.
еф ективності

11Середній обсяг витрат на виконання одного заходу |грн. Ірозрахунок | 23 945| 23 9451 23 9451 J________ 21945]_____________ |_____________ І_____________
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє.
Я К О С Т І

1
Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу 
порівняно з попереднім роком відс. розрахунок -47,5 -47,5 -47,5 -47,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє____________________ ____________________________________________________________________
Аналіз стану виконання результативних показників________________________________________________________________________________________
У 2020 році було проведено 2 заходи зі створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва, середній обсяг витрат одного заходу становив 
23945 грн., у загальній сумі видатків затверджених на 2020 рік 47890 грн. Зниження темпу зростання витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роко пояснюється економним використанням коштів та запровадженням 
карантинних заходів, що передбачало не можливість проведення заходів масштабних зі збиранням великої кількості учасників.___________________________________________________________________________________________



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затверджені кошти у 2020 році для реалізації програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки, розділу підприємницька діяльність, затвердженої рішенням Миколаївської 
міської ради від 21.12.2017 №32/16 зі змінами та доповненнями на створення сприятливих умов підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього 
підприємництва у сумі 47890 грн. були використані відповідно до взятих бюджетних зобовязаньд/іовному обсязі на проведення 2 заходів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюдже'

Заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

Ю.Г. Андрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.М Щербакова
(ініціали/ініціал, прізвище)


