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8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №5 від 08.01.2020 року.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 500,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

Спрямування дій органу місцевого самоврядування, суб"єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій та об"єднань підприємців на створення сприятливих 

умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентноспроможності товарів, робіт , послуг, поліпшення інвестиційногоклімату, 

впровадження інновацій, ефективного державно-приватного партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток міста.

7. Мета бюджетної програми

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

2 500,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України 

«Про державний  бюджет на 2020 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2020р"№21/85-19 від 20.12.2019 року.; 

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м.Бурштин на 2018-2020роки -рішення сесії № 14/44-18 від 26.01.18р.

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

№ з/п

0110000 Бурштинська міська рада 04357466
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0117610 7610 0411

Бурштинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04357466
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

09206100000
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



М.П.

(Дата погодження)

Бурштинська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

08.01.2020

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

№ з/п

2 3

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

(підпис)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І

0

Міський голова Джура Р.О.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

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

1 0,00 2 500,00

0,00

5

1

1

Проведення навчальних заходів для суб"єктів підприємницької діяльності та осіб, які планують займатися власною справою для ознайомлення із нормативно-правовим забезпеченням та можливостями для ведення 

бізнесу

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 500,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Проведення навчальних заходів для суб"єктів підприємницької діяльності та осіб, які 

планують займатися власною справою для ознайомлення із нормативно-правовим 

забезпеченням та можливостями для ведення бізнесу

4

Усього

1
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Бурштин на 2018-2020 

роки

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

2 500,00 0,00 2 500,00

1 5

Усього 2 500,00 0,00 2 500,00

УСЬОГО 2 500,00 0,00 2 500,00

4

2 500,00

0 продукту 0,00

0 сума витрат на фінансування програми грн. рішення сесії 2 500,00 0,00

500,00

0 ефективності 0,00

0
розробка інформаційних бюлетнів для суб"єктів господарювання

шт. дані відділу 500,00 0,00

0,50

0 отримання інформації суб"єктами підприємницької діяльності од. дані відділу 100,00 0,00 100,00

0 середня ціна одного бюлетня грн. дані відділу 0,50 0,00

0,00

0
збільшення суб"єктів підприємницької діяльності та осіб що 

планують займатися власною справою
відс. дані відділу 30,00 0,00 30,00

0 якості


