
УКРАЇНА
Чернівецька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

“ ” СМ 2022 р. м. Чернівці № ^<0__

Про затвердження 
паспорту бюджетної 
програми КПКВК МБ 
2717610 на 2022 рік

Відповідно до рішення II сесії VIII скликання Чернівецької обласної ради 
від 30.03.2021 № 9-2/21 «Про затвердження Комплексної програми розвитку 
малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021-2022 
роки», рішення IV сесії VIII скликання Чернівецької обласної ради від 22.12.2021 
№ 364-6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік», п.1.3, п.1.6 
та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік Департаменту 
регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації за 
КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва», що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора
Департаменту регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації Валентин ДУНАЄВСЬКИИ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ І розпорядчий документ
Департамент регіонального розвитку Чернівецької
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 2700000 Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 41601843

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2710000 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної
державної адміністрації

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Сприяння розвитку малого та
3. __________________ 2717610________________________7610___________________ 0411_______________ середнього підприємництва_________24100000000_______

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого (код Типової (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
бюджету) програмної кредитувати бюджету) Типовою програмною класифікацією

класифікації видатків видатків та кредитування місцевого
та кредитування бюджету)

місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500 000 гривень, у тому числі загального фонду 500 000 гривень та
спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Рішення II сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 № 9-2/21 «Про затвердження Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Чернівецькій області на 2021-2022 роки» (із змінами), рішення VI сесії обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 № 364-6/21 «Про обласний бюджет 
Чернівецької області на 2022 рік»

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

N з/п Ціль державної політики

1 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

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

II



N з/п Завдання
Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підтримку ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг, активізацію

1 фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва, формування інфраструктури 
підтримки малого підприємництва

9. Напрями використання бюджетних коштів 
ф гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний 
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Виготовлення презентаційних, інформаційних 
матеріалів для залучення інвестицій у розвиток 
малого та середнього підприємництва

ЗО 000,0 - ЗО 000,0

2

Організація та проведення інвестиційних бізнес 
форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у 
форматі В2В, виставково-ярмаркових
презентаційних заходів на території 
Чернівецької області, забезпечення участі 
представників та суб’єктів підприємницької 
діяльності області у таких заходах, що будуть 
проводитись в Україні та за кордоном (оплата 
витрат на участь в заходах, витрати на проїзд 
та проживання, оренда виставкової площі)

50 000,0

■ х

50 000,0

3
Проведення конкурсу інноваційних проектів, 
спрямованих на підтримку молодіжних 
стартапів

140 000,0 - 140 000,0

4

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

90 000,0 - 90 000,0

5

Сприяння розвитку шкільного підприємництва 
шляхом організації та проведення навчальних 
програм для учнів та студентів закладів освіти 
області

95 000,0 - 95 000,0

6

Забезпечення організаційної допомоги та 
створення нових об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва (бізнес-центри, 
бізнес-інкубатори, ресурсно-інформаційні
центри, індустріальні парки, інноваційні 
центри тощо)

95 000,0 - 95 000,0

Усього 500 000,0 - 500 000,0

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(гри)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Найменування місцевої / регіональної 
програми

Загальний 
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Комплексна програма розвитку малого та 
середнього підприємництва у Чернівецькій 
області на 2021-2022 роки

500 000,0 - 500 000,0

Усього 500 000,0 - 500 000,0



N з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

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

грн розрахункові дані 90 000,0 90 000,0

Обсяг видатків на організацію та проведення 
інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, 
бізнес-зустрічей у форматі В2В, виставково- 
ярмаркових презентацій них заходів на 
території Чернівецької області, забезпечення 
участі представників та суб’єктів
підприємницької діяльності області у таких 
заходах, що будуть проводитись в Україні та за 
кордоном

грн Календар національних,
міжнародних виставково-
ярмаркових заходів; інформації 
центральних органів виконавчої 
влади, Торгово-промислової
палати про проведення
інвестиційних бізнес-форумів, 
конференцій, виставково-
ярмаркових заходів

50 000,0 50 000,00

Обсяг видатків на організацію та проведення 
навчальних програм для учнів та студентів 
закладів освіти області, в рамках розвитку 
шкільного підприємництва

грн розрахункові дані 95 000,0 95 000,00

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

од. розрахункові дані 175 0 175

Кількість організованих та проведених 
інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, 
бізнес-зустрічей 'у форматі В2В, виставково- 
ярмаркових презентаційних заходів на 
території Чернівецької області, забезпечення 
участі представників та суб’єктів
підприємницької діяльності області у таких 
заходах, що будуть проводитись в Україні та за 
кордоном

од. Календар національних,
міжнародних виставково-
ярмаркових заходів; інформації 
центральних органів виконавчої 
влади, Торгово-промислової
палати про проведення
інвестиційних бізнес-форумів, 
конференцій, виставково-
ярмаркових заходів

2 0 2



Кількість організованих та проведених 
навчальних занять для учнів та студентів 
закладів освіти області, в рамках шкільного 
підприємництва

од. розрахункові дані 60 0 60

3 ефективності
Середні витрати на організацію та проведення 
1 заняття, бізнес-зустрічі щодо консультування 
учасників перепідготовки військовослужбовців 
та членів їх сімей у галузі розробки бізнес- 
планів та ведення підприємницької діяльності

грн розрахункові дані 514,3 0 514,3

Середні витрати на проведення 1 
інвестиційного бізнес-форуму, конференції, 
бізнес-зустрічі у форматі В2В, виставково- 
ярмаркового презентаційного заходу на 
території Чернівецької області та закордоном

грн Календар національних,
міжнародних виставково-
ярмаркових заходів; інформації 
центральних органів виконавчої 
влади, Торгово-промислової
палати про проведення
інвестиційних бізнес-форумів, 
конференцій, виставково-
ярмаркових заходів

25 000,0 0 25 000,0

Середні витрати на організацію та проведення 
1 навчального заняття для учнів та студентів 
закладів освіти області, в рамках розвитку 
шкільного підприємництва

грн розрахункові дані 1 583,3 0 1 583,3

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

% Розрахунково 100 0 100

Відсоток проведених інвестиційних бізнес- 
форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у 
форматі В2В, виставково-ярмаркових
презентаційних заходів на території 
Чернівецької області та за кордоном

% Розрахунково 100 0 100

Відсоток реалізованих заходів в рамках 
розвитку шкільного підприємництва

% Розрахунково 100 0 100

В.о. директора Департаменту регіонального розвитку
Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ілля ЧУКЛЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)


