
ЗАТВЕРДЖЕНО 
• Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 73  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменуварня головного розпорядника)

2. 731______  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7318100 1060 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис, грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2000,0 2400,0 4400,0 2000,0 2100,0 4100,0 - -300,0 -300,0



5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
 _______________________________________     «_  (тис, грн)

№
з/
п

кпквк КФКВК Підпрограма/ завдання 
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагаль

ний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загаль

ний фонд

спеціал
ь-ний
фонд

разом
загал
ь-ний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7318106 1060 Надання державного пільгового 

кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам.

1 Завдання: Надання довгострокових 
пільгових кредитів на будівництво, 
реконструкцію та придбання житла, на 
розвиток особистого підсобного 
господарства та будівництва 
інженерних мереж.

2000,0 2400,0

і.

4400,0 2000,0 2100,0 4100,0 -300,0 -300,0 У зв'язку із 
недоотриманням 
коштів загального 
фонду у минулі роки, 
в тому числі у 2017 
році, були 
недоотримані кошти 
від позикозаймачів та 
відповідно не 
повернуті до 
спеціального фонду 
обласного бюджету 
кошти в сумі 
300 тис.грн.

Усього 2000,0 2400,0 4400,0 2000,0 2100,0 4100,0 - -300,0 -300,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 
період
______________________________________________  і___   (тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми та 

підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення Пояснення щодо 
причин відхилення

загальний фощ спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Регіональна цільова програма 1



Підпрограма 1
Підпрограма 2 <

Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п кпквк Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 

на звітний період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/над 
ані кредити)

Відхи-лення

1 2 3 4 5 6 7 8
7318106 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 

забудовникам
1 Завдання: Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво, 

реконструкцію та придбання житла, на розвиток особистого підсобного 
господарства та будівництва інженерних мереж
затрат X X X
Обсяг видатків грн кошторис 4400000 4100000 -300000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Кошти повертаються до бюджетів всіх рівнів по фактичному поверненню кредитів від позикозаймачів.
2 продукту X X X

Кількість виданих кредитів од. кошторис 64 72 8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Кількість виданих кредитів збільшилась за рахунок договорів минулих років, що були дофінансовані відповідно графіків 
будівництва.

3 ефективності X X X
Середня сума за одним кредитним договором грн розрахунок 68750 56944 -11806
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

За рахунок збільшення кількості наданих кредитів середня сума за одним кредитним договором зменшилась.
4 якості X X X

Динаміка кількості профінансованих договорів % розрахунок 100 112 12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників:

Протягом року за рахунок коштів обласного бюджету було профінансовано мешканців області за наступними видами: будівельні



4 )

напрямки (будівництво, добудова, реконструкція, будівництво підсобних господарських приміщень, капітальний ремонт житла) — 38 
кредитних договора на суму 1 628 539,35 грн.; придбання житла -,1 2  договорів на суму 1 582 987,96 грн; інженерне облаштування 
житла (газифікація, водопостачання, опалення) - 1 2  договорів на суму 256 743,00 грн.; розвиток господарства (придбання 
сільськогосподарської техніки, придбання великої рогатої худоби) -  7 договорів на суму 518 492,00 грн.; придбання з реконструкцією 
житла -  3 договори на суму 113 237,69 грн. В тому числі, надана підтримка учасникам АТО, надані та профінансовані кредити на 
придбання житла, реконструкцію будинків, добудову, придбання сільськогосподарської техніки в кількості 8 кредитних договорів на 
суму 790 686,65 грн. На початок 2018 року, потреба у  наданні кредитів жителям області складає 24 169 900,00 грн. (з журналу 
реєстрації звернень). У зв 'язку з недоотриманням коштів загального фонду у  минулі роки, в тому числі у  2017 році, були недоотримані 
кошти від позикозаймачів та відповідно не повернуті до спеціального фонду обласного бюджету кошти в сумі 300 000,00 грн. 
Недивлячись на зменшення суми фінансування, кількість профінансованих договорів збільшилась за рахунок договорів на будівництво, 
добудову та реконструкцію, по яких початок етапів будівництва був у  минулих роках, а останні етапи будівництва та фінансування 
перейшли на 2017 рік, за рахунок збільшення кількості договорів, в свою чергу зменшилась середня сума за одним кредитним договором і 
динаміка кількості виданих кредитів збільшилась на 12%._______________________________________________________________________

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
 _________________________ _________ _________________________  *______________________   (тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний 

період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

...
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2

Усього



5
)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданн^кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту економічного розвитку 
Чернігівської обласної державної

/ / # ,£
Начальник відділу фінансово 
Головний бухгалтер Департа 
економічного розвитку Черні 
обласної державної адміністра

Ю.А. Свириденко
(ініціали та прізвище)

В.В. Опанасенко
(ініціали та прізвище)


