
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2700000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41601843

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та 
номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

41601843
(код за ЄДРПОУ)

3. ______________ 2717610___________________ 7610
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової 

місцевого бюджету) програмної
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

_________ 0411_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

24100000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення участі суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього бізнесу, у формуванні та 
реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в Чернівецькій області, підвищення рівня її конкурентоспроможності, активізації співробітництва між 
закладами вищої освіти, науковими установами та підприємництвом, а також запровадження інструментів підтримки інноваційної діяльності, подальша розбудова мережі 
інфраструктури підтримки підприємництва шляхом синергії зусиль органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднань суб’єктів малого і середнього бізнесу, 
що забезпечить інвестиційно-інноваційний розвиток області та підвищить рівень життя населення.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підтримку ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг, активізацію фінансово-кредитних 
та інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва, формування інфраструктури підтримки малого підприємництва



гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 -1 000,0 0,0 -1 000,0

2

Визначення проблемних питань щодо розвитку малого і 
середнього підприємництва в галузях сільського 
господарства та туризму (галузі визначені на засадах 
ЗМАКТ-спеціалізації «Стратегія розвитку Чернівецької 
області на період до 2027 року»)

20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

3
Розробка та обслуговування інтерактивного порталу 
Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти

99 000,0 0,0 99 000,0 0,0 0,0 0,0 -99 000,0 0,0 -99 000,0

4
Виготовлення презентаційних, інформаційних
матеріалів для залучення інвестицій у розвиток малого 
та середнього підприємництва

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 -ЗО 000,0 0,0 -ЗО 000,0

5

Проведення курсів професійної перепідготовки 
військовослужбовців та членів їх сімей за 
спеціальністю «Організація та управління
підприємницькою діяльністю»

90 000,0 0,0 90 000,0 90 000,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 0,0

6
Проведення конкурсу інноваційних проектів, 
спрямованих на підтримку молодіжних стартапів

450 000,0 0,0 450 000,0 0,0 0,0 0,0 -450 000,0 0,0 -450 000,0

Усього 690 000,0 0,0 690 000,0 110 000,0 0,0 110 000,0 -580 000,0 0,0 -580 000,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Кошти у сумі 580 000,0 грн не використані, у зв'язку з наступними причинами:
450 000,0 грн - не використано на проведення конкурсу інноваційних проектів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («ВикІІР»), виконавцем яких визначено установу "Агенція 
регіонального розвитку Чернівецької області", у зв’язку з закінченням бюджетного року, конкурс не проводився.Забезпечення проведення відповідного конкурсу планується у 2022 році;
99 000,0 грн - не використано, у зв’язку з технічним оновленням офіційного вебсайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 
2022 році, на базі оновленої платформи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації;
ЗО 000,0 грн - не освоєно, у зв'язку з запровадженням обмежувальних карантинних заходів та обмежень щодо проведення масових заходів та робочих візитів, відповідно не було потреби у 
виготовленні презентаційних, інформаційних матеріалів для залучення інвестицій;
1 000,0 грн - не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, план розміщенно на офіційному вебсайті ОДА.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми



N 
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Комплексна програма розвитку малого та середнього 
підприємництва у Чернівецькій області на 2019-2020 
роки

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

спеціальний 
фонд 

4 
0,0

загальний 
фонд 

З 
690 000,0

усього

5
690 000,0

Касові видатки(надані кредити з 
бюджету) 

спеціальний 
фонд 

7 
0,0

Відхилення

гривень

загальний 
фонд 

6
110 000,0

усього

8
110 000,0

загальний 
фонд 

9
-580 000,0

спеціальний 
фонд 

10 
0,0

усього

-580 000,0
2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 
з/п

Показники Одиниця 
виміру Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

Обсяг видатків на проведення курсів 
професійної перепідготовки
військовослужбовців та членів їх сімей 
за спеціальністю «Організація та 
управління підприємницькою
діяльністю»

грн 90 000,0 0,0 90 000,0 90 000,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Обсяг видатків на підготовку 
інформаційно-аналітичного матеріалу 
щодо визначення проблемних питань 
розвитку малого і середнього 
підприємництва в галузях сільського 
господарства та туризму (галузі 
визначені на засадах 8МАКТ- 
спеціалізації «Стратегія розвитку 
Чернівецької області на період до 2027 
року»)

грн 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 продукту

Кількість проведених занять з 
професійної перепідготовки
військовослужбовців та членів їх сімей 
за спеціальністю «Організація та 
управління підприємницькою
діяльністю»

од. 175 0,0 175 175 0,0 175 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Кількість підготовлених інформаційно- 
аналітичних матеріалів щодо
визначення проблемних питань
розвитку малого і середнього 
підприємництва в галузях сільського 
господарства та туризму (галузі 
визначені на засадах 8МАКТ- 
спеціалізації «Стратегія розвитку 
Чернівецької області на період до 2027 
року»)

од. 1 0 1 1 0,0 1 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 ефективності

Середні витрати на організацію та 
проведення 1 заняття, бізнес-зустрічі 
щодо консультування учасників 
перепідготовки у галузі розробки бізнес 
планів та ведення підприємницької 
діяльності

грн. 514,3 0 514,3 514,3 0,0 514,3 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Середні витрати на розроблений 
інформаційно-аналітичний матеріал 
щодо визначення проблемних питань 
розвитку малого і середнього 
підприємництва в галузях сільського 
господарства’ та туризму (галузі 
визначені на засадах 8МАКТ- 
спеціалізації «Стратегія розвитку 
Чернівецької області на період до 2027 
року»)

грн. 20 000,0 0 20 000,0
і

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 якості

Відсоток реалізованих заходів з 
професійної перепідготовки
військовослужбовців та членів їх сімей 
за спеціальністю «Організація та 
управління підприємницькою
діяльністю»

% 100 0 100 100 0,0 100 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



За результатами проведеного аналізу показників Програми, окремі заходи Комплексної програми частково виконано.
У зв’язку з введенням на території області карантинних заходів і обмежень, зумовлених гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 
виконання окремих заходів Програми перенесено на 2022 рік

Відсоток реалізованого заходу щодо 
визначення проблемних питань 
розвитку малого і середнього 
підприємництва в галузях сільського 
господарства та туризму (галузі 
визначені на «г засадах 8МАКТ- 
спеціалізації «Стратегія розвитку 
Чернівецької області на період до 2027 
року»)

% 100 0 100 100,0 0,0 100,0 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
У рамках реалізації Програми забезпечено проведення курсів професійної перепідготовки військовослужбовців, учасників АТО/ООС та членів їх сімей за спеціальністю «Організація та 
управління підприємницькою діяльністю» на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за сприяння Міжнародного фонду соціальної адаптації в рамках 
реалізації українсько-норвезького проекту «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні». У 2021 році у заходах професійної 
передпідготовки взяли участь 15 військовослужбовців та членів їх сімей, які отримали сертифікати по закінченню навчання. В рамках програми перепідготовки «Організація та 
управління підприємницькою діяльністю» проведено 175 навчальних занять та бізнес-зустрічей щодо консультування військовослужбовців, учасників АТО/ООС та членів їх сімей з 
питань підприємництва та бізнес-планування, формування бізнес-поведінки, організації власної справи, податкової системи, використання інформаційних технологій в бізнесі, обліку і 
аудиту тощо.
Також підготовлено інформаційно-аналітичну довідку щодо визначення проблемних питань щодо розвитку малого і середнього підприємництва в сфері та туризму (галузі визначені на 
засадах 8МАВТ-спеціалізацїї «Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року»).
Розроблено Порядок використання коштів, передбачених Комплексною програмою розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 роки на 
проведення конкурсу інноваційних проектів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («ЗіаПир-СУ»), який затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 
27 жовтня 2021 року № 1205-р та зареєстрований в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).
Однак, у зв’язку з запровадженням в області карантинних обмежень щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2 
фінансування та проведення інших заходів, передбачених Програмою не здійснювалося.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора Департаменту регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ 
(ініціали, прізвище)

Людмила КОЛІСНИК
(ініціали, прізвище)

■


