Департамент фінансів
Чернівецької обласної
державної адміністрації

Департамент регіонального
розвитку Чернівецької обласної
державної адміністрації

НАКАЗ

ії

№

//

у р - ї ®

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
Відповідно до рішення XIX сесії обласної ради VII скликання від 21
грудня 2017 року №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», п.1.3, п.1.6
та п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів
та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства

фінансів

України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження
програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України

бюджетів»,

10 вересня 2014 року за

№1 103/25880
НАКАЗУЮ:
Затвердити
регіонального
КПКВК

МБ

паспорт бюджетної програми

розвитку
2717610

Чернівецької
«Сприяння

обласної
розвитку

на 2018 рік
державної
малого

Департаменту

адміністрації
та

за

середнього

підприємництва», що додається.

Директор
Департаменту
регіонального розвитку Чернівецької
обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів
Чернівецької обласної державної
адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент регіонального розвитку Чернівецької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

^

*>2.

А / М

наказ
Департамент фінансів Чернівецької обласної державної
адміністрації _
(найменування місцевого фінансового органу)

л л

б/.

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.
2.

2717610

Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2717610

Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2717610
(КПКВК МБ)

0411
(КФКВК)'

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700,0 тис, гривень, у тому числі загального фонду
700,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис, гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення XII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від
24.03.2017 №8-12/17 «Про затвердження Регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій
області на 2017-2018 роки»; рішення XVIII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 07.12.2017 № 233-18/17 «Про
внесення змін до Регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2017-2018
роки», рішення XIX сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 21.12. 2017 № 277-19/17

6. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва в
Чернівецькій області, забезпечення підвищення його конкурентоздатності. залучення суб'єктів малого і середнього
підприємництва до реалізації діючих та впровадження нових механізмів фінансової підтримки, підвищення ролі підприємництва
у вирішенні соціально-економічних проблем розвитку регіону, шляхом консолідування зусиль органів державної влади, місцевого
самоврядування, суб'єктів малого підприємництва, об'єднань і спілок підприємців.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№з/п

кпквк

КФКВК

Назва підпрограми

-

-

-

-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)
№
з/п
1
1

2

3

КПКВК КФКВК
2
2717610

2717610

2717610

3
0411

0411

0411

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

4
Завдання 1
Дотримання принципів державної
регуляторної політики під час
планування та підготовки проектів
регуляторних актів, здійснення
аналізу
регуляторного
впливу,
вщстеження впливу таких актів на
підприємницьке середовище
Завдання 2
Проведення інвестиційних бізнесфорумів, конференцій, виставковоярмаркових заходів за участю
представників малого і середнього
підприємництва
Завдання 3
Розробка проектів з формування та
розвитку
інфраструктури
підприємництва

5

6

7

3,0

0,0

3,0

40,0

0,0

40,0

60,0

0,0

60,0

4

5

2717610

2717610

0411

0411

Завдання 4
Надання
організаційної
та
фінансової
підтримки
Регіональному фонду підтримки
підприємництва у Чернівецькій
області та забезпечення
його
ефективної статутної діяльності

97,0

0,0

97,0

500,0

0,0

500,0

700,0

0,0

700,0

Завдання 5
Надання
фінансово-кредитної
підтримки суб'єктам малого і
середнього
підприємництва
шляхом часткового відшкодування
відсоткових ставок за користування
банківськими
кредитами,
залученими для реалізації проектів
у пріоритетних напрямках розвитку
області

Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2
2717610

3
700,0
700,0

4
0,0
0,0

5
700,0
700,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

1
1

2
2717610

3
Завдання 1
Дотримання принципів державної регуляторної політики під
час планування та підготовки проектів регуляторних актів,
здійснення аналізу регуляторного впливу, відстеження
впливу таких актів на підприємницьке середовище
Завдання 2
Проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій,
виставково-ярмаркових заходів за участю представників
малого і середнього підприємництва
Завдання 3
Розробка
проектів
з
формування
та
розвитку
інфраструктури підприємництва
Завдання 4
Надання
організаційної
та
фінансової
підтримки
Регіональному фонду підтримки підприємництва у
Чернівецькій області та забезпечення його ефективної
статутної діяльності
Завдання 5
Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого і
середнього
підприємництва
шляхом
часткового
відшкодування відсоткових ставок за користування
банківськими кредитами, залученими для реалізації проектів
у пріоритетних напрямках розвитку області
затрат
Обсяг витрат на виконання заходів Регіональної програми
розвитку
малого
і середнього
підприємництва
у
Чернівецькій області у 2018 році:

2

Одиниця
виміру
4
тис.грн.

Джерело інформації
5
Планування діяльності регуляторних
органів відповідно до Закону України
від 11.09.2003 №1160-УІ «Про засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»

Значення
показника
6
3,0

тис.грн.

Розрахункові дані

40,0

тис.грн.

Розрахункові дані

60,0

тис.грн

Розрахункові дані

97,0

тис.грн.

Розрахункові дані

500,0

тис.грн.

Кошти
обласного
бюджету,
передбачені на виконання заходів
Регіональної програми розвитку МСП
у Чернівецькій області на 2017-2018
роки, затверджені рішенням XVIII сесії
Чернівецької
обласної
ради
VII
скликання від 07.12.2017 № 233-18/17

700,0

та рішенням XIX сесії Чернівецької
обласної ради VII скликання від 21.12.
2017 №277-19/17
3

4

5

продукту
кількість розміщених проектів регуляторних актів у засобах
масової інформації

кількість
проведених
інвестиційних
бізнес-форумів,
конференцій, виставково-ярмаркових заходів за участю
представників малого і середнього підприємництва

од.

кількість розроблених проектів з формування та розвитку
інфраструктури підприємництва
кількість заходів щодо підтримки діяльності Регіонального
фонду
кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, які
прийняли участь у конкурсному відборі на відшкодування
відсоткових ставок
ефективності
середні витрати на розміщення у ЗМІ інформації про проект
регуляторного акту обласної державної адміністрації та
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Чернівецької обласної
державної адміністрації на 2018 рік
середні витрати на проведення 1 інвестиційного бізнесфоруму, 3 виставково-ярмаркових заходів
середні витрати на розробку 1 проекту з формування та
розвитку інфраструктури підприємництва
середні витрати на здійснення 1 заходу щодо підтримки
діяльності Фонду
середній обсяг відшкодованих відсоткових ставок на одного
суб'єкта малого чи середнього підприємництва
якості
відсоток прийнятих регуляторних актів відповідно до

од.

План діяльності з підготовки проектів
регуляторних
актів
Чернівецької
обласної
Державної адміністрації на 2018 рік
Календар національних, міжнародних
виставково-ярмаркових
заходів;
інформації
центральних
органів
виконавчої
влади,
Торговопромислової палати про проведення
інвестиційних
бізнес-форумів,
конференцій,
виставково-ярмаркових
заходів
Розрахунково

од.

Розрахунково

4

од.

Розрахунково

25

тис.грн

Розрахунково

1,50

тис. грн.

Розрахунково

10,0

тис.грн.

Розрахунково

12,0

тис.грн.

Розрахунково

9,5

тис.грн.

Розрахунково

50,0

%

Розрахунково

100,0

од.

2

4

5

затвердженого Плану діяльності обласної державної
адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів
відсоток проведених
інвестиційних бізнес-форумів,
конференцій, виставково-ярмаркових заходів, за участю
представників малого і середнього підприємництва до
загальної кількості запланованих
відсоток проектів, які пройшли конкурсний відбір та
отримали фінансування з фондів ЄС чи
інших
позабюджетних фондів
відсоток реалізованих заходів щодо підтримки діяльності
Фонду до загальної кількості запланованих
відсоток укладених угод на відшкодування відсоткових
ставок за користування банківськими кредитами з
суб'єктами малого і середнього підприємництва, які
прийняли участь у конкурсному відборі

%

Розрахунково

100,0

%.

Розрахунково

100,0

%

Розрахунково

100,0

%

Розрахунково

40,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

2
(тис, грн)

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
Інвестиційний проект 2
Усього

КПКВК

3

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

загальний
фонд

спеціапьни
й фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

X

План видатків звітного
періоду

X

X

1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту
регіонального розвитку обласної
державної адміністрації

В.Подорожний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації

Ю.Чобан
(підпйй)

(ініціали та прізвище)

