
ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N«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) уу

ВІД еІ&РсЗІіЬ

ПАСПОРТ
бю дж ет но ї програми м ісцевого бюджет у на 2022 р ік

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Програмної
Виконавчий комітет Миколаївської м іської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. ______ 0210000______  _________________________________Виконавчий комітет Миколаївської м іської ради________________________________  04056612
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0217610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 14549000000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 000 гривень, у тому числі загального фонду - 150 000 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-ІV зі змінами.
Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік " від 02 12.2021 №1928-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 іх виконання".
Програма розвитку малого і середнього підпримництва у м.Миколаєві до 2023 року, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24 12.2020 №2/21 зі змінами та доповненями від 20 05 2021 №4/364
Рішення Миколаївської міської ради від 23 12 2021 №12/189
Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік

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

І№ з/п Цілі державної політики 1

1
Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів 
мешканців міста

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

8. Завдання бюджетної програми

N9 з/п Завдання

1
Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив Надання часткової компенсації роботодавцям витрат ма загальнообовязкове державне соціальне страхування за новостворен; робочі
МІСЦЯ

2 Впровадження ринкових п ід х о д ів  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

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

1 2 3 4 5

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

65 806 65 806

2
Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення субєктів малого і середнього 
підприємництва, популяризація місцевого виробника "Міська компанія "Зроблено у Миколаєві" 26 404 26 404

3 Розвиток інформаційної підтримки підприємців. "День підприємця" 57 790 57 790
Усього 150 000 150 000

10. Перелік м ісцевих / регіональних програм, що виконую ться у складі бюджетної програми

11. Результативні показники бюджетної програми

Керуючий справами виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради

'■СЕНО:

Андрій ВОЛКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

Щ .О А ло& е

гр и в *

№ з/п ^^Н а й м е нува ння  м ісцевої / регіональної п£ 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 150 000 1:

Усього 150 000 і ;

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6
1 затрат

Обсяг видатків для надання фінансової підтримки субєктам підприємництва 
(малим, середнім підприємствам та фізичним особам - підприємцям) грн. кошторис 65 806 І

Обсяг видатків на виконання заходів міської компанії "Зроблено у Миколаєві" грн. кошторис 26 404
Обсяг видатків на виконання заходів до дня підприємця грн. кошторис 57 790

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

Кількість проведених виставок-ярмарків ОД календарний план 1
Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та професійних свят од календарний план 1

3 ефективності
Середній розмір відшкодування з міського бюджету витрат на 
загальнообов язкове соціальне страхування за новостворені робочі місця грн. розрахунок 1 316

Середні витрати на проведення однієї виставки-ярмарки тощо грн. розрахунок 26 404
Середні витрати на проведення одного заходу до дня підприємця та 
професійних свят грн розрахунок 57 790

4 якості

Динаміка кількості суб єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, 
порівняно з попереднім роком уйідс

/

розрахунок 100

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

до запланованих / / /
відс розрахунок 100

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


