
1.

2.

3.

(код бюджету)

-37 995

0 -20 000

3
Надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами
100 000 0 100 000 62 005 0 62 005

2

Надання фінансової допомоги на підтримку суб'єктів господарювання  

на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградській області

50 000 0 50 000 30 000 0

-37 995 0

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Придбання грамот та інших нагород з нагоди відзначення Дня 

підприємця

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

1 Реалізація державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого та середнього підприємництва

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

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

8 000

7

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

8 000

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

6

1

ЗВІТ

8 000

Завдання

1 2

2700000
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького
41844390

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2710000
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького
41844390

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

2717610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва
11201100000

(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)        

30 000 -20 000

00 8 000 0 0 0

8 9 10 115

 усього
спеціальний 

фонд
усього

3 4

1 2

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



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до кошторисних призначень на 2020 рік на надання фінансої допомоги суб'єктам господарювання міста виділено                                               

150 000 грн. За даним напрямком використано 92 004 грн 70 коп. Допомогою з міського бюджету скористалося 2 суб'єкти господарювання.  Залишок невикористаних коштів становить 57 995 грн 30 коп. Відповідно до рішення Координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва передбачалося 20 000 грн використати на надання фінансової допомоги 2 суб'єктам господарювання на реалізацію інвестиційних проєктів на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки 

підприємництва у області. Але в зв'язку з обмеженістю термінів фінансування проєктів та розгляду поданих проєктів Наглядовою радою облдержадміністрації, дані проєкти залишились нерозглянутими та непрофінансованими. Залишок коштів 

за напрямком "Надання фінансової допомоги на відшкодування відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах міста" на кінець звітного періоду склав 37 995 грн 30 коп. Враховуючи карантині обмеження пов'язані з COVID-19, 

знизилась активність суб'єктів господарювання, знизилася купівельна спроможність населення.

0

0 продукту

16 000 16 000 0 16 000 0 00

Придбання та 

виготовлення грамот, 

придбання 

статистичних матеріалів

грн.
Основні напрямки реалізації 

Програми
16 000 0

0 166 000 108 005 0

-57 995150 000 92 005 0 92 005 -57 995 00

Обсяг видатків для 

надання фінансової та 

фінансово-кредитної 

підтримки суб'єктам 

підприємництва

грн. кошторис установи 150 000 0

109

затрат

-57 995

0 8 000 0 0 08 000

108 005 -57 995 0 -57 995

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

108 005 0 108 005 -57 995 0УСЬОГО 166 000 0 166 000

4
Придбання статистичної інформації для проведення аналізу роботи 

СПД
8 000 0 8 000

  Відповідно до кошторисних призначень на 2020 рік було передбачено кошти на надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання міста 150 000 грн, в тому числі 50 000 грн на надання 

фінансової допомоги на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у області та 100 000 грн на надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, отриманими в банківських установах міста. У 2020 році 3 суб'єкти господарювання звернулося з інвестиційними проєктами щодо отримання допомоги на умовах співфінансування з 

Регіональним фондом підтримки підприємництва у області, в тому числі 1 суб'єкт отримав допомогу в розмірі 30 000 грн та 2 інвестиційні проєкти направлені до обласної державної адміністрації. В 

зв'язку з тим, що інвестиційні проєкти 2 суб'єктів господарювання отримано в грудні 2020 року, термін розгляду та фінансування був обмежений. Тому кошти в сумі 20 000 грн залишились не 

використаними.  1 суб'єкт господарювання звернувся з інвестиційним проєктом щодо надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами отриманими в банківських установах 

міста. Залишок невикористаних коштів за даним напрямком становить 37 995 грн 30 коп. Введення карантиних обмежень по Україні та  низька активність суб'єктів господарювання призвела до 

невикористання коштів в повному обсязі.

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

усього

0

усього

Відхилення

загальний 

фонд

загальний 

фонд

8 9 10

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

  

0 166 000 108 005 0

усього
загальний 

фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

11 12 13

усього

Усього 166 000

Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва у м.Кіровограді на                       

2016-2020 роки

166 000

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

108 005 -57 995

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

-57 995

76543

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

0

2

21

Найменування місцевої/регіональної програми

1 3 4 5 6 7 8



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:       Згідно кошторисних призначень на 2020 рік передбачалося надання фінансової допомоги 8 суб'єктам господарювання міста. 

Фактично за допомогою звернулося 4 суб'єктів господарювання ( в т.ч. 3 СПД- надання фінансової допомоги на умовах спіфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у області  та 1 СПД на часткове відшкодування 

відсотків за кредитами отриманими в банківських установах міста).  Фактично профінансовано 2 суб'єкта господарювання, в тому числі 1 суб'єкт господарювання - надання фінансової допомоги на умовах співфінансування з Регіональним 

фондом підтримки підприємництва у області та 1 суб'єкт господарювання - фінансова допомога на часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими в банківських установах міста.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:    Відповідно до кошторисних призначень на 2020 рік надання фінансої допомоги суб'єктам господарювання міста виділено                                          

150 000 грн, в тому числі на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у області 50 000 грн та 100 000 грн на часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими в банківських установах міста. За 

рішенням Координаційної ради з питань розвитку підприємництва на реалізацію інвестиційного проєкту "Підвищення якості надання кардіохірургічної допомоги дорослому населенню у Кіровоградській області" ПП ПВФ "Ацинус" виділено та 

профінансовано 30 000 грн. За напрямком "Надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів" за рішенням Координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва виділено та профінансовано 1 інвестиційний проєкт "Створення виробництва власної техніки" ТОВ "Березовський-Агро" на суму 62 004 грн 70 коп.  Інших звернень від суб'єктів господарювання не надходило.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:     У 2020 році надійшло 4 заяви від суб'єктів господарювання міста. Фінансову допомогу на реалізацію інвестиційних проєктів 

отримали 2 суб'єкти господарювання, в тому числі 1 суб'єкт господарювання на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у області та 1 суб'єкт господарювання на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами отриманими в банківських установах міста. Інвестиційні проєкти 2 суб'єктів господарювання розглянуто на засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, але не профінансовано.

Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості заходів з реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

у м. Кіровограді на 2016-2020 роки виконано на 100%, темп зростання кількості заходів у порівнянні з 2019 роком становить 1,33. Що стосується показника продукта по кількості суб`єктів підприємництва, яким планується надати фінансову та 

фінансово-кредитну підтримку, то виконання складає 25%, а темп зростання кількості суб`єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з 2019 роком становить лише 0,67, у зв'язку з  карантиними заходами в Україні, 

введення обмежень щодо діяльності суб'єктів господарювання знизилась активність суб'єктів господарювання, купівельна спроможність населення та відсутність власних коштів.

01,33 1,33 0 1,33 0 00

Темп зростання 

кількості заходів у 

порівнянні з попереднім 

роком ( факт 2019 р. - 3)

коеф. розрахунок 1,33 0

-22,67 0,67 0 0,67 -2 00

Темп зростання 

кількості суб`єктів 

підприємництва, яким 

надано фінансову 

підтримку, порівняно з 

попереднім роком (факт 

2019 р. - 3)

коеф. розрахунок 2,67 0

0

0 якості

4 000 4 000 0 4 000 0 00

Середній обсяг витрат 

на виконання одного 

заходу
грн. розрахунок 4 000 0

27 25218 750 46 002 0 46 002 27 252 00

Середня сума надання 

фінансової та фінансово-

кредитної підтримки 

одному суб'єкту 

підприємництва

грн. розрахунок 18 750 0

0

0 ефективності

4 4 0 4 0 00

Кількість заходів з 

реалізації 

територіальної 

програми сприяння 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва

од. дані первинного обліку 4 0

-68 2 0 2 -6 00

Кількість суб`єктів 

підприємництва, яким 

планується надати 

фінансову та фінансово-

кредитну підтримку

од. дані первинного обліку 8 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



     У 2020 році на фінансування "Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки" передбачено 166 000 грн та фактично використано                                                    

108 004 грн 70 коп. Кошти використані на заходи: надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання на умовах спіфінансування з Регональним фондом підтримки підприємництва у області, 

надання фінансової допомоги на відшкодування відсотків за кредитами отриманими в банківських установах міста, відзначення кращих підприємців міста з нагоди Дня підприємця (виготовлення 

грамот), придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу економічної діяльності суб'єктів господарювання міста. Залишок невикористаних коштів за "Програмою розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки" складає 57 995 грн 30 коп. У 2020 році передбачалося 20 000 грн використати на надання фінансової допомоги суб'єктам 

господарювання на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у області (2 інвестиційні проєкти розглянуто та направлено на розгляд Наглядової ради  при 

обласній державній адміністрації). Сума 37 995 грн 30 коп. невикористана на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження інвестиційних проєктів. В зв'язку з карантиними 

заходами в Україні, введення обмежень щодо діяльності суб'єктів господарювання знизилась активність суб'єктів господарювання, купівельна спроможність населення та відсутність власних 

коштів.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Любов ЛИЧОВА
(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

Директор департаменту - начальник управління економіки Ніна РАХУБА


