ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління містобудування та архітектури
Закарпатської ОДА
_
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
Департамент фінансів Закарпатської ОДА
(найменування фінансового органу)
__________________________ № ________

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету Закарпатської області на 2018 рік
1. 1600000
Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. 1618821
Закарпатське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „ДФСМЖБ” (одержувачі бюджетних коштів)
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1618821
1060 ˮ Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 207,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4 717,0 тис. гривень та
спеціального фонду – 490,6 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 ”Про затвердження основних
підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ˮ(із змінами від 02.12.2014р.№ 1194); Наказ
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 ”Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетівˮ (із змінами від 30.09.2016р.№ 860( на заміну МФУ від 09.07.2010р. № 679); Наказ Міністерства фінансів України
від 14.02.2011 року № 96 ”Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівˮ(із змінами від
23.11.2011р.№ 1488 та від 14.12.2011р. № 1627); Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 року № 608 ”Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програмˮ (із змінами від 12.01.2012р.№ 13; Закон України від 05.02.1993 №2998
„Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; Постанови Кабінету Міністрів України: від 29.05.2001 №584 „Про
порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житлаˮ; Рішення Закарпатської обласної ради від 21.09.2017 № 909 „Про Комплексну соціально – економічну програму забезпечення
молоді, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018- 2022 рокиˮ; Рішення
обласної ради 21.12.2017 року № 1029 ”Про обласний бюджет на 2018 рікˮ
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6. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для розв’язання житлової проблеми, підвищення рівня соціально-побутового та
економічного становища молодих сімей, їх гармонійного розвитку, як одного з чинників становлення та самореалізації молоді в інтересах
суспільства і держави
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п
КПКВК
КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
тис. гривень
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

4 717,0

490,6

5 207,6

4 717,0

490,6

5 207,6

Комплексна соціально – економічна програма
забезпечення
молоді,
учасників
антитерористичної операції та внутрішньо
переміщених осіб житлом у Закарпатській
області на 2018-2022 роки

1

1618821

1060

Завдання
Сприяння соціальному захисту та вирішення
житлових проблем громадян – учасників
Програми
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1618821

4 717,0

490,6

5 207,6

Регіональна цільова програма 1
Комплексна соціально – економічна
програма забезпечення молоді, учасників
антитерористичної операції та внутрішньо

3
переміщених осіб житлом у Закарпатській
області на 2018-2022 роки
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…….
Усього

4 717,0

490,6

5 207,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
№ з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

тис. грн.

Згідно заходів
затверджених Програмою

5 207,6

шт.

Згідно заходів
затверджених Програмою

11

тис. грн.

внутрішньогосподарський
облік та звітність

473,4

кв.м

розрахунок

688

Завдання
1618821

1

Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання
житла
затрат
витрати пов’язані з наданням пільгових
довгострокових кредитів на придбання
(будівництво) квартир

2

продукту
кількість договорів які планується укласти у 2018
році

3

ефективності
середній розмір кредиту

4

якості
загальна площа квартир, які планується придбати
(збудувати) у поточному році

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:
тис. гривень

4

Код

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду

Найменування
КПКВК
джерел надходжень
Загальний Спеціальний

1

2

3

фонд

фонд

4

5

Разом

6

План видатків звітного періоду
Загальний Спеціальний
фонд
фонд

7

8

Разом

9

Прогноз видатків до кінця
Пояснення., що
реалізації інвестиційного проекту характеризують
джерела
Загальний Спеціальний
Разом
фінансування
фонд
фонд

10

11

12

Підпрограма 1
Інвестиційний проект
1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за
видами)
…
Інвестиційний проект
2

…
Усього
1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
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.
2

13

