
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1- ______0200000______  ________________________________Виконавчий комітет Миколаївської міської ради_______
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

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)

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 - 650 000 гривень, у тому числі загального фонду - 650 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

04056612
(код за ЄДРПОУ)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

14549000000
(код бюджету)

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07 10 № 4282-ІХ/ 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 №5/76

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

|№з/п Цілі державної політики
І 1 Створення сприятливих умов для розвитку 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
V

№ з/п Завдання

1 Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив Надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообовязкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

2 Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення субєктів малого і середнього підприємництва, популяризація місцевого виробника. "Міська компанія "Зроблено у Миколаєві"
3 Розвиток інформаційної підтримки підприємців. "День підприємця"

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6

1
Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив Надання часткової компенсації 
роботодавцям витрат на загальнообовязкове державне соціальне страхування за новостворені 
робочі місця

570 000 570 000

2 Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення субєктів малого і середнього 
підприємництва, популяризація місцевого виробника. "Міська компанія "Зроблено у Миколаєві" ЗО 000 ЗО 000

3 Розвиток інформаційної підтримки підприємців. "День підприємця" 50 000 50 000
Усього 650 000 650 000

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

№ з/п __Наймен^вання місцевої / регіонально^п£ог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м Миколаєві до 2023 року 650 000 650 000

Усього 650 000 650 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з /п П о к а з н и к и
О д и н и ц я

В И М І О У
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний ф онд Спеціальний фонд У с ь о г о

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків для надання фінансової підтримки субєктам підприємництва 
(малим, середнім підприємствам та фізичним особам - підприємцям) грн. кошторис 570 000 570 000

Обсяг видатків на виконання заходів міської компанії "Зроблено у Миколаєві" грн. кошторис ЗО 000 30 000
Обсяг видатків на виконання заходів до дня підприємця грн. кошторис 50 000 50 000

2 продукту
Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати безповоротну 
фінансову допомогу ОД. календарний план 50 50

Кількість проведених виставок-ярмарків ОД. календарний план 1 1
Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та професійних свят од. календарний план 1 1
Середньомісячний розмір орендної плати за землю суб'єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність на ринках грн. розрахунок 877983,49 877983,49

Відсоток від загальної площі території ринку на якій ведуть свою діяльність % розрахунок 57 57
3 еф ективності

Середній розмір відшкодування з міського бюджету витрат на 
загальнообов'язкове соціальне страхування за новостворені робочі місця грн. розрахунок 1 400 1 400

Середні витрати на проведення однієї виставки-ярмарки тощо грн. розрахунок ЗО 000 ЗО 000
Середні витрати на проведення одного заходу до дня підприємця та професійних 
свят грн. розрахунок 50 000 50 000

Орієнтовна частка в загальній площі території ринку, на якій ведуть свою 
діяльність суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється обмежувальні грн. розрахунок 500000 500000



4 Я К О С Т І

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, 
порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 100 100

Питома вага кількості проведених виставок-ярмарків до запланованих відс. розрахунок 100 100
Питома вага проведених заходів з нагоди дня підприємця та професійних свят до 
запланованих відс. розрахунок 100 100

Питома вага фактично відшкодованих витрат суб'єктам господарювання до , ? 
запланованих відс розрахунок 100 100

Керуючий справами виконавчого

(підпис)

А.С.Волков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗОг 0(3, с іо ^


