
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209) 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

__ Департамент агропромислового розвитку _ 
               (найменування головного розпорядника 

___ Закарпатської облдержадміністрації _ 
                         коштів місцевого бюджету) 

14.02.2019 № 2 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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) 
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11400000,00 гривень, у тому числі загального фонду 8200000,00  гривень та 

спеціального фонду 3200000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про місцеве 

самоврядування”, рішення сесії обласної ради від 13.12.2018 №1346 “Про обласний бюджет на 2019 рік”, рішення сесії обласної ради від 

07.06.2018 №1185 “Про внесення змін до Обласної цільової програми “Власний дім” на 2016-2020 роки” 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п  Ціль державної політики 

1  Поліпшення житлових умов сільського населення 

 

7. Мета бюджетної програми  

_ Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення _ 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

 1 Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції, капітального ремонту,купівлі житлових будинків, квартир на селі. 
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9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                     гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 1 2 3  4   5 

 1  Надання кредиту для будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту,житлових будинків з надвірними 

підсобними приміщеннями та квартир; купівлю житла; 

спорудження інженерних мереж, впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій  

8200000,00  3200000,00  11400000,00  

     

Усього 8200000,00 3200000,00  11400000,00  

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

1 Обласна цільова програма “Власний 

дім” на 2016-2020 роки 

8200000,00  3200000,00  11400000,00  

Усього 8200000,00  3200000,00  11400000,00  
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11. Результативні показники бюджетної програми 

 

 

 

 

 
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Видатки пов’язані з наданням  

кредитів 

грн.. Інформація 

обласного фонду 

інвестування 

8200000,00  3200000,00  11400000,00  

2 продукту      

 Загальна площа житлових 

будинків, введених в 

експлуатацію 

тис.кв.м. 

Інформація 

обласного фонду 

інвестування 

3,2 1,2 4,4 

 Кількість житлових будинків, 

в яких зроблені інженерні 

мережі, впроваджені 

енергоефективні технології  

од. 

Інформація 

обласного фонду 

інвестування 

150 30 180 

  Кількість укладених договорів, 

за якими планується 

здійснювати кредитування у 

2019 році 

од. Інформація 

обласного фонду 

інвестування 

75 30 105 

3 ефективності      

 Середня сума кредиту, який 

наданий одному сільському 

забудовнику 

 

 грн.  Інформація 

обласного фонду 

інвестування 

109000,00 106000,00 107500,00 

4 якості      

 Рівень забезпечення  

індивідуальних сільських 

забудовників пільговими 

% Інформація 

обласного фонду 

інвестування 

70 70 70 
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кредитами  

 

Директор департаменту агропромислового розвитку 

Закарпатської обласної державної адміністрації 
 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

  

__Ю.Ю. Лесьо____ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 

Директор департаменту 

 
 

 ____________ 

(підпис) 

 
 ____П.Д. Лазар______________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
Дата погодження  

М. П. 


