
/
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління економічного розвитку Генічеської районної 
державної адміністрації

/сР
(найменування головного розпорядник/коюіі^в місцевого бюджету) 
наказ Фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(на|)лц<^ування_місце^го |ннан^пц) 9 р,і;ану/

N М5
Паспорт

бюджетної програ\іи місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7300000 
(КПКВК МБ)

2. 7310000 
(КПКВК МБ)

3. 7317450

Управління економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

Управління економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця)

0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприсмництва

тис. гривень, у тому числі загального фонду - __30,0 тис. гривень
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30,0
та спеціального фонду - 0,0_______ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні 
ад.міністрації» та інші законодавчі акти, рішення XX сесії 1'енічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 256 «Про 
затвердження проекту Програми економічного, соціального та культурного розвитку Генічеського району на 2017 рік»,, рішення XXI11 
сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 березня 2017 року № 308 « Про внесення з.мін до рінлення XX сесії Генічеської 
районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ХХ111 сесії Генічеської 
районної ради VII скликання від 24 березня 2017 року № 306 «Про затвердження оновленої редакції Програми економічного, соціального



та культурного розвитку Генічеського району на 2017 рік», рішення XXIV сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 квітня 
2017 року № 317 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про 
районний бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КГ1КВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми ■

2

7317450

З 4

0411 Сприяння розвитку мшюго та середнього підприсмницгва

Підвищення іміджу підприємця Реалізація заходів до 
святкування «Дня підприємця»

Здійснення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки 
матого і середнього підприємництва

Усього

Р. Перелік регіоначьиих цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

І Іазва регіонаїьної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

9

Загальний фонд

Загатьний Спеціальний

(тис.гри) 

Разо.мфонд фонд

5 6 7

30.0 - 30,0

10,0 - 10,0

20,0 - 20.0

30.0 - 30,0

щіаіьний
фонд

4

Разом

5

(тис.гри)

Програма економічного, соціального іа культурного 731 7450 
розвитку Генічеської о району на 2017 рік

30.0 30.0



розвитку Генічеського району на 2017 рік

Усього 30,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

N
з/п

1
^—

кпквк
і

2
7317450

Назва показника

продукту

^Середня кількість заохочувальних подарунків

ефективності

Середні витрати на одиницю подарункового набору

[якості

Динаміка вартісних показників порівняно з попереднім роком

-Здійснення фінансово-кредитної та інвес тиційної підтримки 
'малого і середнього підіїріиміїицтва
затрат

Обсяг видатків для здійснення фінансово-кредитної та

30,0

^  . Джерело ЗначенняОдиниця виміру . ,  ̂ ... 1інформації показника

Сприяння розвитку малого та середнього підирисмиицтва
Підвищення іміджу підприсмця Реалізація заходів до 
святкування «Дня підпригмця»
затрат

' г .
Обсяг видатків на фінансування заходів Грн.

Шт.

Грн.

%

Розрахункові
дані

Розрахункові
дані

^Розрахункові 
дані

10,0

20
0,5

Грн. Розрахункові 20,0



; тнвестиційної підтримки малого і середнього підприємництва дані

2
. . . .  _

'продукту
. 1 . . . . . . . . .

Середня кількість видатків
І 1

Шт. Розрахункові
дані

2

3 ефективності

1 Середні витрати на одну одиницю видатків Грн. Розрахункові
дані

10000

4 ■якості X

^Динаміка вартісних показників порівняно з попереднім роком %

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм •

І
Ко '
д І Найменування ^

джерел .КПКВК 
надходжень

: Касові видатки станом на План видатків звітного 
І 01 січня звітного періоду періоду

Прогноз видатків до кінця ! Пояснення,
щореалізації інвестиційного 

проекту ^ характери
зують

- .епеЦіаЛЬ- „ . пж’рпртзагальний іспещаль- загальний „ загальний спещаль- і джерела
, ’ X разом , ! нии разом , „ . разом * жіиянгл/фонд . нии фонд фонд і фонд нии фонд І срінанеу-

Підпрограма

і 'Інвестиційний ■ 
І проект 1 І

Надходження  
. із бю джет у

Чнші джерела

8 9 10 12
вання

13

(тис. грн'



Інвестиційний 
' проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма еіє п о д і л я є т ь с я  на підпрограми. 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління економічного розвитку 
Генічеської районної державної адміністрації

ПОІ’ОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Генічеської 
районної державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

І.О.Бінько
(ініціали та прізвище)


