
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року № 359)"      

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04051342    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради 04051342    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0217610  7610 0411    Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 0356200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Розвиток малого та середнього підприємництва

5. Мета бюджетної програми
Мотивація до розвитку "Власної справи, малого бізнесу".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Реалізація проектів,спрямованих на створення нових робочих місць та підтримки розвитку малого та середнього бізнесу,шляхом сприяння підприємницької ініціативи та самозайнятості 
населення в громадах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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 Розвиток підприємництва 100 000,00 100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1 2

1 В зв"язку з воєнним станом в країні конкурси на кращий бізнес-проєкт не проводились

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



гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) 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
 Програма економічного і соціального розвитку  Нововолинської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки 100 000 100 000 -100 000 -100 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

1.1
Фінансування проекту переможця конкурсу кращих ініціатів 
серед малих і середніх підприємств грн.

розпорядження 
місьеого голови 100 000 100 000 -100 000 -100 000

2 продукту

2.1
Кількість суб"єктів підприємництва,яким планується надати 
фінансову підтримку

кількіст
ь

розпорядження 
місьеого голови 2 2 -2 -2

3 ефективності

3.1
Середня сума надання фінансової підтримки одному 
суб"єкту підприємництва грн.

розпорядження 
місьеого голови 50 000 50 000 -50 000 -50 000

4 якості
4.1 Результати подання заявок на відкритий конкурс відс. Подання заявок 100 100 -100 -100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п Показники Одниця 
виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
1 затрат

1.2
Фінансування проекту переможця конкурсу кращих ініціатів 
серед малих і середніх підприємств грн. В зв"язку з воєнним станом в країні конкурси на кращий бізнес-проєкт не проводились

2 продукту

2.2
Кількість суб"єктів підприємництва,яким планується надати 
фінансову підтримку

кількіст
ь В зв"язку з воєнним станом в країні конкурси на кращий бізнес-проєкт не проводились

3 ефективності

3.2
Середня сума надання фінансової підтримки одному 
суб"єкту підприємництва грн. В зв"язку з воєнним станом в країні конкурси на кращий бізнес-проєкт не проводились

4 якості
4.2 Результати подання заявок на відкритий конкурс відс. В зв"язку з воєнним станом в країні конкурси на кращий бізнес-проєкт не проводились

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв"язку з воєнним станом в країні конкурси на кращий бізнес-проєкт не проводились

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В зв"язку з воєнним станом в країні конкурси на кращий бізнес-проєкт не проводились



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова Борис  КАРПУС
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Людмила ЯЩУК
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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