
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства  

фінансів України 

26.08.2014 № 836 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

розпорядження Калуської районної державної 

адміністрації  №  _44__  від _14__.02.2017р. 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

і наказ Фінансового управління Калуської РДА  

№  _8  від _14__.02.2017р. 

(найменування місцевого фінансового органу)  

 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на __2017__ рік  

 

 

1. ___0300000___________________   Калуська районна державна адміністрація _____________ 
            (КПКВК МБ)                                    (найменування головного розпорядника)  

2. ___ 0310000___________________  Калуська районна державна адміністрація _____________ 
          (КПКВК МБ)                                (найменування відповідального виконавця)  

3. __0318100_________ Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) 

та придбання житла   

      (КПКВК МБ)   (КФКВК)                                                                            (найменування бюджетної програми)  
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4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _ 138,00_ тис. гривень, 

 у тому числі загального фонду – ____100,00____ тис. гривень та спеціального фонду – ____ 38,0 ____ тис. гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми __ Бюджетний кодекс України;Конституція України; Закон України 

«Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України від 09.04.1999р.  № 586-ХУІ "Про місцеві державні 

адміністрації"; Указ Президента України від 27.03.1998р №222 «Про заходи щодо пдтримки індивідуальногьо 

житлового будівництва на селі»; рішення Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального 

житлового будівництва тна селі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 15.11.2013р.; Постанова КМУ від 03.08.1998р. №1211 «Про затвердження Положення про 

порядок формування і використання фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; рішення  

сьомої сесії Калуської районної ради сьомого демократичного скликання від 22.12.2016р. №96-7 «Про районний бюджет 

на 2017 рік». __ 

6. Мета бюджетної програми  __ Реалізація заходів, спрямованих на відродження села за рахунок підвищення рівня 

життєзабезпечення сільського населення __. 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: 

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 

1 0318106 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам  

2 0318107 1060 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: 

(тис. грн.)  

№ 

з/п 
КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми 

Загальний 

фонд 

 

Спеціальний 

фонд 

 

Разом 

1 0318106 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним 

сільським забудовникам  
   

   Здійснення виплат, пов’язаних з наданням пільгових 100,0 38,00 138,00 
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довгострокових кредитів, наданих на будівництво 

(реконструкцію) житла 

2 0318107 1060 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних 

сільських забудовників 
   

   Здійснення виплат, пов’язаних з повернення коштів пільгових 

довгострокових кредитів, наданих на будівництво 

(реконструкцію) житла 

0 -38,00 -38,00 

   
Усього 100,0 0 100,00 

 

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

 (тис. грн.)  

Назва регіональної цільової програми 

та підпрограми 
КПКВК 

Загальний 

фонд 

 

Спеціальний 

фонд 

 

Разом 

1 2 3 4 5 

Районна  цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення  

«Власний дім» на 2016-2020 роки 

0318106 100,0 38,0 138,0 

Усього  100,0 38,0 138,0 

 10. Результативні  показники бюджетної програми: 

 
№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Значення показника 

1 
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 

забудовникам 
   

 
Здійснення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла 
   

1 Показник затрат    

 Обсяг видатків на видачу кредитів для індивідуальних сільських 

забудовників 

тис. грн. 

 

кошторис 

 

138,0 

 

2 Показник продукту    

 Кількість осіб, яким планується надати кредит осіб  звіт 4 
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3 Показник ефективності    

 Середні витрати на видачу одного кредиту 

 

тис. грн. розрахунок 34,5 

2 

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських 

забудовників 

 

   

 

Здійснення виплат, пов’язаних з обслуговуванням пільгових довгострових 

кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла 

 

   

1 Показник затрат    

 Обсяг повернутих коштів індивідуальних сільських забудовників тис. грн. кошторис -38,0 

  

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів  у розрізі підпрограм
2
 

(тис. грн..) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

1 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 

Пояснення, 

що 

характеризу

ють джерела 

фінансуванн

я 

загаль-

ний 

фонд 

спеціаль- 

ний  

фонд 

разом 

загаль-

ний 

фонд 

спеціаль-

ний  

фонд 

разом 

загаль-

ний 

фонд 

спеціаль

-ний  

фонд 

разом 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Підпрограма            

 Інвестиційний 

проект 1 
           

 Надходження із 

бюджету 
           

 Інші джерела 

фінансування (за 

видами) 
 х   х   х    

 …            

 Інвестиційний 

проект 2 
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Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

1 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 

Пояснення, 

що 

характеризу

ють джерела 

фінансуванн

я 

загаль-

ний 

фонд 

спеціаль- 

ний  

фонд 

разом 

загаль-

ний 

фонд 

спеціаль-

ний  

фонд 

разом 

загаль-

ний 

фонд 

спеціаль

-ний  

фонд 

разом 

 УСЬОГО             
___________ 

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

3
  Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

 

Керівник установи головного розпорядника  

бюджетних коштів                                                        __________  ____ Бабій Н.Й. __________ 
                                                                                                             (підпис)          (ініціали та прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Керівник фінансового органу                                      __________  ____ Федун Л.Р. __________  
                                                                                                             (підпис)          (ініціали та прізвище)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


