
с ЗАТВЕРДЖ^і.1-10
Наказ Мінісгерс'і ва фінансів України 
20 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Генічеської районної державної 
адміністрації

03 лютого 2017 року № 50
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
03 лютого 2017 року N 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000____
(КПКВК МБ)

2, 0310000
(КПКВК МБ) 

3. 0317450

Генічеська районна державна адміністрація 
(найменування головного розпорядника)

__Генічеська районна державна адміністрація
(найменз вання відповідального виконавця)

0411___Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

100,0__тис. гривень, у тому числі загального фонду - __ 100,0____ тис. гривень та
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 
спеціального фонду - ____ 0,0 тис, гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації» та інші законодавчі акти, рішення XX сесії VII скликання Генічеської районної ради від 24 грудня 2016 року № 264 « Про 
районний бюджет на 2017 рік», рішення сесії районної ради від 24 грудня 2016 року №256 «Про затвердження проекту Програми економічного, 
соціального та культурного розвитку Генічеського району на 2017 рік».

_ Мета бюджетної програми__Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва_____

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0317450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва



і ’ '

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п кпквк

0317450

Назва показника

Сприяння розвитку малого 
та середнього
підприємництва
Підвищення іміджу
підприємця Реалізація
заходів до святкування «Дня 
підприємця»
затрат

Обсяг видатків на 
фінансування заходів

продукту

Середня кількість 
заохочувальних подарунків

ефективності

Середні витрати на одиницю 
подарункового набору

якості

Динаміка вартісних показників 
порівняно з попереднім роком

Здійснення фінансово- 
кредитної та інвестиційної 
підтримки малого і 
середнього підприємництва

Одиниця виміру 

4

Г рн.

Шт

Грн

%



І ..4 '

Джерело інформації 

5

Значення показника

Розрахункові дані 10,0

' І—
Розрахункові дані 20

т Розрахункові дані 0,5

Звіт ф.№2м 42



8 Обсяги фінансування бюджетної програми у ршрізі підпрограм та завдань
(тне. грн)

\

N
з/п КПКВК

2

0317450

КФКВКз
0411

Підпрограма/ завдання 
бюджетної програми ^

4

Загальний фонд 

5

Сприяння розвитку малого та 100,0 
середнього підприємництва

Підвищення іміджу 10,0
підприємця Реалізація заходів 
до святкування «Дня 
підприємця»

Здійснення фінансово- 90,0
кредитної та інвестиційної 
підтримки малого і середнього 
підприємництва

Усього 100,0

Спеціальний фонд 

6

100,0

10,0

90,0

Разом

7

100,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Програма економічного, соціального та культурного 0317450 
розвитку Генічеського району на 2017 рік

Усього

Загальний фонд 

З

100,0

100,0

Спеціальний фонд 

4

(тис. грн)

Разом

5

100,0

100,0



Г' ■(.
затрат

Обсяг видатків для здійснення 
фінансово-кредитної та 
інвестиційної підтримки 
малого і середнього 

|ПІдприємництва
[продукту

ІСередня кількість видатків

ефективності

Середні витрати на одну 
одиницю видатків

якості

Динаміка вартісних показників 
порівняно з попереднім роком

Грн.

Шт

Г рн

%

{
Розрахункові дані

Розрахункові дані 

Розрахункові дані

X

Звіт ф.№2м

т

г

90,0

45,0

33

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис. грн)

Код

Найменування
джерел КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

3проекту

Пояснення,
що

характери
зують

надходжень загальний
фонд

спеціаль-„ , разом нии фонд ^

загальний
фонд

спеціаль-„ , разом нии фонд
загальний

фонд
спеціаль-„ , разом нии фонд

джерела
фінансу

вання

1 2 л
:> 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13

Підпрограма 1 - - - - - - - -

Інвестиційний - - - _ - _ _ _

проект



Ні.І(>ХО()ЖСІІИЯ 
/; пихШ'сту

Ііііііі (Шх’ре.иі 
(()//іаіісухаіііія 
Па (ішкіми)

Іннестіїціиніїи 
проект 2

> сього

Кол Ф' имііон;іл(.ноі кл.ісмфіклиіі ніі/штків і,і і рслиі\влини С>ю і-і.лг\ вк;гі>сться лише \ вііпалк>. колії оюлжстна програма не полілясться на пілпрограми 
 ̂ П\ нкт 1 1 ушовнюгться ТІЛЬКИ аля тпвсрлжсніїх \ місцевомх бюлжеті видатків / надання кролііпв на |)салі иіцію інвсетіїиііінич проскіів (прої рам) 
Прогної видатків до кіїшз^^ідаві^^івсстиціііного проскі\ лаіиачасться іроібивкою іа [юками

ІддОіЧ

Голова Генічеськ'

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління 
Г'енічеської РДА

(ПІДПИС)

(ПІДПИС)

о  С Воробііов
(ініціали та прілвишс)

Ю О Ьаоанін
(ініціали та прі ївишс)


