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Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 
«Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами), рішення XXVI сесії 
Генічеської районної ради VII скликання від 08 серпня 2017 року № 351 «Про 
внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 
24 грудня 2016 року №>264 «Про районний бюджет на 2017 рік», згідно з 
Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №і 836 «Про деякі питання запровадження програмно -  
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №» 1104/25881, керуючись 
пунктом 4 статті 18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою 
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

по Управлінню економічного розвитку Генічеської районної державної 
адміністрації, шо додається, за кодом програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів:

кпквк Назва бюджетної програми
7318103 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла

В.о. начальника управління 
економічного розвитку Генічеської

♦ •районної державної адміністрації

І.І.Стахієва
1

М.П. /

Заступник начальника-начальник 
бюджетного відділу фінансового 
управління Генічеської районної

« • .  /  ■державної адмщістрацц
Л.В.Боброва

М.П.
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ЗАТВЕРДЖННО 
Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління економічного розвитку Генічеської районної 
державної адмініс'грації

) > ̂  ̂ » серпня 2017 року №'
(найменування головного ро:іпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ Фінансовоіч) управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(н а й м е н у в а н н я м і с ц е в о г о ф і н а н с о вр г о ю р І а н у )
« '■

 ̂ /;_» серпня 2017 року №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7300000
(К П К В К  МБ)

2. 7310000
(К П К В К  МБ)

3. 7318103

Управління економічного розвитку Генічеської районної держагшої адміністрації
(найменування головного розпорядника)

______ Управління економічного розви тку Генічеської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

______________ 1060___Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) га придбаніія житла
(К П К В К  МБ) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

4, Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 150Д__тис. гривень, у тому числі загшіьного фонду - _30Д гис. гривень
та спеціальноїх) фонду - ___ 120Д________^тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про Державний бюджет 
гш 2017 рі к». Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Порядок надання пільгових 
довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584. Положення про порядок формування і використання коштів 
фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на сетіі. затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211. рішення XXVI сесії Генічеської районної ради VII скликання від 08 серпня
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2017 року № 351 «Про внесення змін до рішення XX сесії Г'снічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про 
районний бюджет на 2017 рік».
Мета бюджетної програми Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян.
І Іідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/гі кпквк
7318103

КФКВК

1060

Назва підпрограми

Надання пільгового довгострокового 
та придбання житла

кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань -
(тис. грн)

N
з/п

КПКВК КФКВК 1 Іідгірограма / завдання бюджетної програми 1

1 З

7318100

731810: 1060

Падання пільї^ового довгострокового кредиту 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

І Іадання нілі>гового довгострокового кредизу 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної ціліювої програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд

1 з
1 Іадання пільгового довгострокового кредиту 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла

8103
ол0,0

Загальний фонд

30.0

30.0

Спеціальний

4

120,0

Спеціальний
фонд Разом

6

120.0 150.0

120,0 150.0

(тис. грн)

Разом

150.0
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Районна програма індивідуального жи глового 
будівництва на селі та поліпшення житлових умов 
сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 
роки

Усього

10. Результативні показники бюджетііої програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

1

кпквк
7

7318103

1

7

а

4

Назва показника

30,0 120,0 150,0

30,0 120,0 150,0

Одиниця
виміру Джерело інформації

а

Надання пільгової о дові ос грокового креінгіу 
громадянам на будівницгво (реконструкцію) та 
придбання житла

Показники затрат

Обсяг видатків на фінансування заходів

Показники продукту

Кількість договорів, за якими планується надання 
пільгового довгосгрокового кредиту

П о каз н и к и е ф е кти в н о ст і

Середня суму кредиту за однім договором

Показники якості

4

Г рн.

Шт.

Грн.

а

рішення XXVI сесії 
Генічеської районної 

ради VII скликання від 
08 серпня 2017 року

№351

Розрахункові дані

Розрахункові дані

Значення
показника

6

150000,00

150000,00

X

Відсоток виконання плану % Розрахункові дані 100,0
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Ко
Найменування

джерел
надходжень

1 т

КПКВК

З

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

загальний
фонд

4

спеціаль-
нии

фонд

5

разом

6

План видатків звігного
періоду

загальний
фонд

7

спеціаль
ний

фонд

8

Прогноз видатків 
до кінця решіізації

інвестиційного 
гіроек гу ^

(тис. грн)

Пояснення, що характери 
зують джерела фінансу-

разом

9

загальний
фонд

10

спеціаль
ний фонд

11

вання

разом

12 13

2
Код ф\нкціона.пьної класифікації видагків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюлжсі на програма не ііолілясгься на підпрограми 
Пункі 1 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реа^пізацію інвестиційних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.О. начальника управління економічного розвитку 
1 еиічеської районної державної адмініс грації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника -  начальник бюджетного відділу 
фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації

І /

Ш03І',
(підпис)

.4^

(підпис)

/
л З  /  ;д /

І.І.Сзахісва
(ініціали іа прізвище)

Л.В.Бобро т
(ініціали та прізвище)


