
1.        2700000             Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації  

(КПКВК МБ)                                                    (найменування головного розпорядника) 

2.       2710000               Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації  

(КПКВК МБ)                                                    (найменування відповідального виконавця) 

3.      2717610            0411         Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва (Програма розвитку малого і середнього підприємництва в    

                                                    області на 2017 - 2018 роки)                                                       

(КПКВК МБ)       (КФКВК)
1
                           (найменування бюджетної програми) 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період                                                                                                    (тис. грн) 

Затверджено паспортом бюджетної 

програми 

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний фонд разо

м 

загальний 

фонд 

спеціальний фонд разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1450,0 150,0 160

0,0 

863,3 144,3 1007,6 586,7 5,7 592,4 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань                                                                             (тис. грн) 

з/п КПКВК 
КФКВ

К 

Підпр

ограма/ завдання 

бюджетної 

програми 2 

Затверджено паспортом бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) 

за звітний період 
Відхилення 

Пояснення щодо 

причин відхилення 

загальни й 

фонд 

спеціал

ь 

-ний 

фонд 

разом 

загальни 

й фонд 

спеці

а ль-

ний 

фонд 

разом 

заг

аль 

ний 

фонд 

спеці

а ль-

ний 

фонд 

разо

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 14 

1. 2717610 0411 І. Упорядкування 

нормативного 

регулювання 

підприємницької 

діяльності 

28,0   28,0 18,7   18,7 9,3 0,0 9,3 

Економія 

бюджетних 

коштів 

2.     ІІ. Автоматизація 

в обробці 

звернень суб'єктів 

підприєництва до 

органів влади 

35,0 150,0 185,0 20,0 144,3 164,3 
15,

0 
5,7 20,7 

Економія 

бюджетних 

коштів 



3.     
ІІІ.Фінансово-

кредитна та 

інвестиційна 

підтримка  

1 007,0   1 007,0 569,8   569,8 
437

,2 
0,0 

437,

2 

Низька активність 

суб'єктів 

господарювання 

щодо участі в П 

рограмі 

4.     IV. Ресурсне, 

інформаційне, 

кадрове 

забезпечення 

реалізації 

Програми 

295,0   295,0 244,8   244,8 
50,

2 
0,0 50,2 

Економія 

бюджетних 

коштів 

5.     V.Впровадження 

новітніх 

технологій на 

виробництві та 

розвиток ІТ-

технологій 

85,0   85,0 10,0   10,0 
75,

0 
0,0 75,0 

Економія 

бюджетних 

коштів 

      

Всього: 
1 450,0 150,0 1 600,0 863,3 144,3 1 007,6 

586

,7 
5,7 

592,

4 

  

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період                         (тис. грн) 

Назва регіональної 

цільової програми та 

підпрограми 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки 

(надані кредити) за звітний період Відхилення 

Пояснення 

щодо 

причин 

відхилення 
загальн

ий 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разо

м 

загальний 

фонд 

спеціальни

й 

фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Регіональна цільова 

програма 1                     

Підпрограма 1 
                    

Підпрограма 2 

                    

…. 
                    

Усього                     

 

 

 

 

       



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

з/

п КПК

ВК 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джере

ло 

інформа

ції 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Виконано за звітний період (касові 

видатки/надані кредити) Відхиленн

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 271761

0 

 Програма розвитку малага і середнього 

підприємництва в області на 2017 - 2018 роки           
 

    Завдання 1.    Упорядкування нормативного 

регулювання підприємницької діяльності;  

автоматизація в обробці звернень суб'єктів 

підприєництва до органів влади; Фінансово-

кредитна та інвестиційна підтримка ;     

ресурсне, інформаційне, кадрове 

забезпечення реалізації Програми; 

впровадження новітніх технологій на 

виробництві та розвиток ІТ-технологій 

           

    затрат            

    

Обсяг видатків для надання фінансової 

підтримки суб’єктів підприємництва (малим, 

середнім та фізичним особам-підприємцям) 

Тис.грн. коштори

с 

1000,0 563,6 436,4  

    

Обсяг видатків на виконання заходів з 

реалізації 

регіональної програми сприяння розвитку 

малаого та середнього підприємництва 

Тис.грн. коштори

с 

600,0 444,0 156,0  

    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   

2   продукту            

    
Кількість суб’єктів підприємництва, яким 

планується надання фінансову підтримку 

Од. розрахун

ок 

10 6 4  

    

Кількість заходів з реалізації регіональної 

програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва 

Од. розрахун

ок 

72 78 -6  

    
Збільшення кількості заходів з реалізації регіональної програми, низька активність суб'єктів підприємницької діяльності щодо участі в Програмі  

3   ефективності            

    

Середній обсяг фінансової підтримки одному 

суб’єкту підприємництва 

Тис.грн. розрахун

ко 

во 

100,0 93,9 6,1  

    
Середній обсяг витрат на виконання одного 

заходу 

Тис.грн. розрахун

ко 

8,3 5,7 2,6  



во 

    Збільшення кількості заходів з реалізації регіональної програми, низька активність суб'єктів підприємницької діяльності щодо участі в Програмі  

4   якості            

  

    

Динаміка кількості суб"єктів 

підприємництва, яким надано фінансову 

підтримку, порівняно з попереднім роком 

% звіт 300 300 -  

    
Динаміка кількості проведених заходів 

порівняно з попереднім роком 

% звіт 102 105,4 -  

                 

    Аналіз стану виконання результативних показників – Всі завдання виконанні в повній мірі  

    Завдання 2.            

1   затрат            

    
Обсяг видатків на виконання програми та 

проведення заходів 

Тис.грн. коштори

с 

- - -  

    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  

2   продукту            

    

Кількість запланованих заходів Од. розрахун

ок 

- - -  

       

3   ефективності            

    
Середні витрати на проведення одного 

заходу 

Тис.грн. розрахун

ко во 

- - -  

    Відбулися кілька великомаштабних заходів з витратами більшими ніж заплановано  

4   якості            

    
Динаміка кількості проведених заходів 

порівняно з попереднім роком 

% звіт - - -  

    Аналіз стану виконання результативних показників   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3
 

               (тис. 

грн) 

 

Код 

Найме

нування 

джерел 

надходжень 

КПКВК 

Касові видатки станом на 01 січня 

звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Касові видатки за 

звітний період 

Прогноз видатків до 

кінця реалізації 

інвестиційного 

проекту 

загальний 

фонд 

спеціальн ий 

фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальн 

ий фонд разом 

загальн

ий фонд 

спеціал

ьн ий 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальн 

ий фонд разо

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

Підпрограм

а 1                           

  

Інвестиційн

ий проект 1                           

  

Надходжен

ня із 

бюджету                           

  

Інші 

джерела 

фінансуван

ня (за 

видами)   

х 

    

х 

    

х 

    

х 

  

  

  …                           

  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 

  

Інвестиційн

ий проект 2                           

  

  …                             

  Усього                             

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

підпрограми. 
2  Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.         

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 

(програм). 

  

                 

 
                

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}       

 


