
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Ніжинської РДА №103 від 27.03.2017р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

І наказ
фінансового управління Ніжинської РДА___________

(найменування місцевого фінансового органу)

 27.03.2017р.___ № __20____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 .  0310000 Ніжинська районна державна адміністрація Чернігівської області 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .  0310000 Чернігівській обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 .  0318100________________ Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ___ 75*5 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  50,0
тис. гривень та спеціального фонду -  25,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про місцеві державні
адміністрації в Україні», наказ МФУ від 27.07.2011р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних 
показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів», рішення сесії районної ради___________________________________________________
6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1. 0318106 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

1 0318106 Завдання
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на 
будівництво (придбання) житла
Усього 50,0 25,5 75,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)



з

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього
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
Підпрограма

1 0318106 Завдання Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

1 затрат
кількість молодих сімей, 
які перебувають на 
обліку

од. 50

кількість укладених 
договорів, за якими 
необхідно погашати 
відсотки

од. 15

2 продукту
кількість укладених 
договорів, за якими 
планується здійснювати 
обслуговування кредитів

од. 5

3 ефективності
середні витрати на тис. грн. 15,1



4

обслуговування одного 
кредитного договору

4 якості X
питома вага кількості 
договорів, за якими у 
звітному році 
здійснювалося 
обслуговування 
кредитів, до загальної 
кількості укладених 
договорів

% 100

питома вага коштів, 
сплачених за 
обслуговування 
кредитів, до загального 
обсягу коштів, які 
необхідно було сплатити 
за обслуговування 
укладених договорів

% 100

темп зростання кількості 
договорів по 
обслуговуванню 
кредитів порівняно 3 
попереднім роком

% 100

темп зростання витрат на 
обслуговування одного 
кредитного договору 
порівняно з попереднім 
роком

% 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
______________________________________________________________________________________________________________ (тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
План видатків звітного 

періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела
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загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

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

Пункт 11 заповнюється тільки.
З . . / /  с*' <\ЙСЬІ 0 І  ^ '  -т \ \Прогноз видатків до кінця г а а ^ з ш й й в е ^  проекту зазначається з розбивкою за роками.

! Ш  'ЧН \ \< < їІШН \ -
Керівник установи головнсЬго щшорЯДнїїдеа 
бюджетних коштів V. ^  +о\  ^

4^)о>

місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Івашин В.А.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу •гтГ АлемшаС.М._____
(підпис) (ініціали та прізвище)


