
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209) 

Звіт  

про виконання паспорта  

 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

1. __ 2400000 __ 
(код) 

__Департамент агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації______ 
(найменування головного розпорядника) 

 
2. __2410000__ 

(код) 
 

__Департамент агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації______  

(найменування відповідального виконавця) 
 

3. __2418831__ 
(код) 

 

_1060_  
(КФКВК) 

 

___Надання кредиту_____________________________________________________________________ 
(найменування бюджетної програми) 

 

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

 

№ з/п Ціль державної політики 

1 Поліпшення житлових умов сільського населення 

 

5. Мета бюджетної програми _Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлових-побутових умов сільського 

населення_____________________________________________________________________________________________________________ 

6. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

 1 Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції, капітального ремонту, добудови житлових будинків з надвірними 

підсобними приміщеннями та квартир; купівлю житла; спорудження інженерних мереж, впровадження енергозберігаючих та 



2 

 

енергоефективних технологій  

7. 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 

Надання 

кредиту 5100000,00 2700000,00 7800000,00 5100000,00 2949186,00 8049186,00 0 249186,00 249186,00 

 Усього: 5100000,00 2700000,00 7800000,00 5100000,00 2949186,00 8049186,00 0 2491860,00 249186,00 

           

Пояснення щодо причин відхилення  обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 

затверджених у паспорті бюджетної програми: 249186,00 грн. це перехідний залишок станом на 01.01.2018 р., який проведений через сесію облради  

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 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 

           

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформа-

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за 
Відхилення 



3 

 

ції рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету) 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 затрат грн. 
Внутр. 

облік 5100000 2700000 7800000 5100000 2949186 8049186 0 249186,00 249186,00 

             

249000,00 грн. це перехідний залишок станом на 01.01.2018 р., який проведений через сесію облради 

2 продукту            

1 

Загальна 

площа 

житлових 

будинків, 

введених в 

експлуатацію 

кв.м. 
Внутр. 

облік 
485 305 790 485 305 790 0 0 0 

2 

Кількість 

житлових 

будинків, в 

яких 

зроблені 

інженерні 

мережі, 

впроваджені 

енергоефект

ивні 

технології  

од. 
Внутр. 

облік 
65 40 105 65 40 105 0 0 0 

3 

Кількість 

укладених 

договорів 

од. 
Внутр. 

облік 
75 48 123 75 48 123 0 0 0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

3 ефективності            

 

Середня 

сума 

кредиту, 

який 

грн. 
Внутр. 

облік 
68 68 68 68 68 68 0 0 0 



4 

 

наданий 

одному 

сільському 

забудовнику 

             

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

4 якості            

 

Рівень 

забезпечення  

індивідуальн

их сільських 

забудовників 

пільговими 

кредитами  

відсоток 
Внутр. 

облік 
80 80 80 80 80 80 0 0 0 

             

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Аналіз стану виконання результативних показників 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  

_ Здійснюється послідовне збільшення кредитних ресурсів по переважній більшості учасників програми. Це дало можливість забезпечити 

позитивну динаміку пільгового кредитування. Фінансування Програми з обласного бюджету дає можливість залучати фінансування з міських, 

селищних, сільських бюджетів. Закарпатська регіональна програма «Власний дім» займає І місце по показнику кредитування серед 

регіональних програм України ___ 

*
 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. 

Керівник установи – 

головного розпорядника бюджетних коштів 

 

_____________ 

(підпис) 

____Ю.Ю. Лесьо_____ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

Керівник самостійного структурного підрозділу з 

фінансово-економічних питань – головного 

розпорядника бюджетних коштів  
_____________ 

(підпис) 

 

Н.В.Костюх 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

 


