
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

1. ____ 0200000_____  Виконавчий комітет Миколаївської міської ради________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _____ 0217610_____  0411_____  Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва_____
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис, грн.)

№
з/п

П оказники
План з урахуванням  змін Виконано Відхилення

загальний
Ф онд

спеціальний
Ф онд

Разом
загальний

Ф онд
спеціальний

Ф онд
Разом

загальний
Ф онд

спеціальний
Ф онд

Разом

1 . Видатки (надані кредити) 47,890 47,890 47,890 47,890
В т. ч.

1.1.
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 47,890 47,890 47,890 47,890

1.1.1.

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

Відхилення відсутнє.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис, грн.)

№
з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення

1 Залишок на початок року X X
в т. ч.

1.1. власних надходжень X X



1.2. інших надходжень х х
2 Надходження

вт. ч.
2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.3. повернення кредитів
2.4. інші надходження

3 Залишок на кінець року
в т. ч.

3.1. власних надходжень
3.2. інших надходжень

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№
з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано

^-------  г --7
Відхилення

загальний 
__ Фонд__

спеціальний 
___ Фонд___

Разом загальний 
__ Фонд__

спеціальний 
___Фонд___

Разом загальний 
__ Фонд__

спеціальний 
___ Фонд___

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

затрат

1

Обсяг видатків на виконання заходів зі 
створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та поліпшення 
інвестиційного клімату для малого та 
середнього підприємництва, грн. 47 890 47 890 47 890 47 890

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

1

Кількість заходів зі створення сприятливих умов 
для підприємницької діяльності та поліпшення 
інвестиційного клімату для малого та 
середнього підприємництва, од. 2 2 2 2

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

1
Середній обсяг витрат на виконання одного 
заходу, грн. 23 945,00 23 945,00 23 945,00 23 945,00

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

1

Темп зростання обсягу витрат на виконання 
одного заходу порівняно з попереднім роком, 
відс. -47,50 -47,50 -47,50 -47,50

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



1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис, грн.)

№
з/п Показники

Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання 
(V відсотках)

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд Разом загальний

Фонд
спеціальний

Фонд Разом загальний
Фонд

спеціальний
Фонд Разом

Видатки (надані кредити) 182,500 182,500 47,890 47,890 -73,759 -73,759
Зменшення обсягів проведених видатків у 2020 році пояснюється введенням карантинних норм, у зв'язку з чим деякі заходи було проведено в онлайн режимі та з обмеженою 
кількістю учасників.

Створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та 
поліпшення інвестиційного клімату 
для малого та середнього 
підприємництва. 182,500 182,500 47,890 47,890 -73,760 -73,760

Зменшення обсягів проведених видатків за напрямком пояснюється введенням карантинних заходів на п зотязі 2020 року.
1 Показники затрат

Обсяг видатків на виконання заходів зі 
створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та поліпшення 
інвестиційного клімату для малого та 
середнього підприємництва, грн. 47 890 47 890

Обсяг видатків на виконання заходів зі 
створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності та поліпшення 
інвестиційного клімату для малого та 
середнього підприємництва, тис.грн. 183 183 -100 -100

2 Показники продукту

Кількість заходів зі створення сприятливих 
умов для підприємницької діяльності та 
поліпшення інвестиційного клімату для 
малого та середнього підприємництва, од. 4 4 2 2 -50 -50

3 Показники ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного 
заходу, грн. 45 624,95 45 624,95 23 945,00 23 945,00 -47,5 -47,5

4 Показники якості
Темп зростання обсягу витрат на 
виконання одного заходу порівняно з 
попереднім роком, відс. -37,50 -37,50 -47,50 -47,50 26,7 26,7

Динаміка обсягу проведених видатків зменшилась у 2020 році, у зв'язку з введенням карантинних норм та проведення деяких заходів в онлайн режимі та обмеженою кількістю 
учасників.



5.5 ”Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

загальний оьсяг 
фінансування 

проекту 
(програми), 

всього

План на звітний 
період 3

урахуванням змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 -4 7 8 = 3 -7
1.1 Надходження всього: X X X

Бюджет розвитку за джерелами X X X
Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) X X X

Запозичення до бюджету X X X
Інші джерела X X X

2 Видатки бюджету розвитку 
всього: X X X

2.1 Всього за інвестиційними проектами
2.2 Капітальні видатки з утримання 

бюджетних установ X X X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо: 

актуальності бюджетної програми
Мале підприємництво як невід'ємний сектор ринкової економіки м.Миколаєва відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає важливим чинником 
сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки міста;

ефективності бюджетної програми
В результаті виконання заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської 
ради від 21.12.2017 №32/16, забезпечено якісний економічний розвиток підприємництва в м.Миколаєві шляхом інституційної, освітньої, інвестиційної та консультативної підтримки 
підприємців м.Миколаєва. Результатом проведеної роботи виконавчих органів міської ради є забезпечення виконання заходів щодо збільшення кількості суб'єктів малого 
підприємництва, збільшення надходжень до бюджету, створення нових робочих місць;



корисності бюджетної програм
Малий бізнес направлений на забезпечення робочими місцями працездатного населення. За період дії Програми економічного і соціального розвитку у м. Миколаєві на 2018- 
2020 роки кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності збільшилася. У місті постійно зростає кількість працюючих суб'єктів малого підприємництва- фізичних

довгострокових наслідків бюджетної програми
Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови для сталого розвитку малого бізнесу, збільшення його внеску у зайнятість населення, а також зростання 
конкурентоспроможності економіки на основі активізації інноваційних процесів. Оскільки Програма передбачає реалізацію довгострокових заходів, з метою найбільш 
ефективного розвитку підприємництва у м.Миколаєві планується її продовження на 2021 рік;

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР Ірина ЩЕРБАКОВА 
(ініціали/ініціал, прізвище)


