
ЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів УкраїниНаказ Міністерства фінансів України

(у редакції наказу Міністерства фінансів України(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від  29 грудня 2018 року № 1209)від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

від 24.12.2020 № 55-О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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; Агенція регіонального розвитку
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва   (Програма підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 - 2020 роки)
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 514200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 514200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

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

№з/п Ціль державної політики

1 Створення передумов для високого рівня розвитку економіки Закарпатської області

2 Створення умов для зростання інвестиційної привабливості краю 

7. Мета бюджетної програм
Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в області
8.Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

26 серпня 2014 року № 836

Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської 
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(КФКВК)1

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України: "Про місцеві державні адміністрації","Про місцеве самоврядування в Україні","Про державну підтримку малого та 
середнього підприємництва"; рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1329 "Про Програму підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки",  рішення 
обласної ради від 20.12.2019 № 1629 "Про обласний бюджет на 2020 рік", рішення Закарпатської обласної ради від 18.03.2020 № 1702 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 
грудня 2019 року №1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”,  рішення Закарпатської обласної ради від 05.05.2020 № 1718 "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок 
використання коштів обласного бюджету для організації та проведення конкурсу бізнес-проектів для підприємців - початківців (стартапи) - у рамках Програми підвищення 
конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки", рішення Закарпатської обласної ради від 05.05.2020 № 1718 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 
2019 року №1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”(зі змінами від 18 березня 2020 року)



1 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (Підтримка малого та середнього бізнесу)



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Усього

1 2 3 4 5
2

3

Усього 0,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, щоі виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№з/п Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Назва показника Загальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1  затрат

грн. кошторис 0,00

Загальний 
фонд 

Спеціальни
й фонд 

Забезпечення надання підтримки для реалізації інвестиційних проектів у сфері підприємницької діяльності через 
відшкодування відсотків за кредитами, залученими у банківських установах, за рахунок коштів обласного бюджету; 
організація та проведення конкурсу бізнес-проектів для початківців-підприємців

500 000,00 500 000,00

Організація та проведення форумів, конференцій і тематичних заходів, навчань, тренінгів, семінарів, підвищення 
кваліфікації з питань ведення підприємницької діяльності, тощо;
організація та проведення заходів, реалізація проектів з розвитку кластерних ініціатив у Закарпатській області;
інформаційне забезпечення виконання завдань і заходів, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності, у тому числі 
друк та придбання каталогів, спеціалізованих видань, інвестиційних паспортів, брошур, довідників тощо;
участь делегацій з числа представників малого та середнього бізнесу у роботі інвестиційних заходів в Україні та за 
кордоном;
участь делегацій у роботі заходів, спрямованих на вдосконалення сучасної системи розвитку відносин у сфері 
інтелектуальної власності, у тому числі транспортні витрати тощо;
підтримка інноваційних розробок шляхом популяризації успішних проектів та ініціатив бізнесу Закарпатської області тощо

14 200,00 14 200,00

514 200,0 514 200,0

Загальний 
фонд 

Спеціальни
й фонд 

Одиниця 
виміру 

Джерело 
інформації 

Спеціальний 
фонд

Забезпечення надання підтримки для реалізації інвестиційних проектів у сфері підприємницької 
діяльності через відшкодування відсотків за кредитами, залученими у банківських установах, за 
рахунок коштів обласного бюджету; організація та проведення конкурсу бізнес-проектів для 
початківців-підприємців

500 000,00 500 000,00



грн. кошторис

2 продукту

Кількість суб"єктів підприємництва, яким планується надатия фінансову підтримку од. 7 7

од. 6 6

3  ефективності

Середній обсяг  фінансової підтримки одному суб"єкту підприємництва грн. звіт

грн. звіт

4  якості х

% звіт 100,00 100,0

% звіт 100,00 100,0

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі А.С.ДАВИДОВ
(підпис) (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів облдержадміністрації П.Д. ЛАЗАР

(ініціали та прізвище) 

Організація та проведення форумів, конференцій і тематичних заходів, навчань, тренінгів, семінарів, 
підвищення кваліфікації з питань ведення підприємницької діяльності, тощо;
організація та проведення заходів, реалізація проектів з розвитку кластерних ініціатив у 
Закарпатській області;
інформаційне забезпечення виконання завдань і заходів, спрямованих на розвиток підприємницької 
діяльності, у тому числі друк та придбання каталогів, спеціалізованих видань, інвестиційних 
паспортів, брошур, довідників тощо;
участь делегацій з числа представників малого та середнього бізнесу у роботі інвестиційних заходів в 
Україні та за кордоном;
участь делегацій у роботі заходів, спрямованих на вдосконалення сучасної системи розвитку відносин 
у сфері інтелектуальної власності, у тому числі транспортні витрати тощо;
підтримка інноваційних розробок шляхом популяризації успішних проектів та ініціатив бізнесу 
Закарпатської області тощо

14 200,00 14 200,00

протоколи, 
накази, 
розрахунки, 
договора

Кількість заходів з організації форумів, конференцій, нарад, тренінгів, семінарів, круглих столів з 
питань розвитку малого та середнього підприємництва

протоколи, 
накази, 
розрахунки, 
договора

71 428,57 71 428,57

Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації форумів, конференцій, нарад, 
тренінгів, семінарів, круглих столів з питань розвитку малого та середнього підприємництва

2 366,67 2 366,67

Динаміка кількості суб"єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з 
попереднім роком

Динаміка кількості проведених заходів  з організації форумів, конференцій, нарад, тренінгів, 
семінарів, круглих столів з питань розвитку малого та середнього підприємництва, порівняно з 
попереднім роком


	КПК 1115010 (Пастпорт на 20)

