
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Д еп артам ен т економічного розвитку
Ч ерн іг івсько ї обласної держ авної адм ін істрац ії_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Д еп артам ен ту  ф інансів
Ч ерн іг івсько ї обласної держ авної адм ін істрац ії
(найменування місцевого фінансового органу)

/а~  с / г л * № ________ {]& _________

*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

*-

1. 27  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 271______ Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2718830__________ Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення
(КПКВК МБ) (К Ф К В К )1 (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  4500,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
2500,00 тис. гривень та спеціального фонду -  2000,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського 
господарства «Власний дім» на 2016 -  2020 роки;



)

- Рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/УІІ «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: підвищення житлово-побутових умов проживання та рівня життєзабезпечення 
населення області.

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, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2 ч
Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
2718831 1060 Надання кредиту

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

2500,0 2000,0 4500,0

Усього 2500,0 2000,0 4500,0

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

Назва регіон&тьної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого 
селянського господарства «Власний дім» на 2016 -  2020 роки 2718831 2500,0 2000.0 4500,0

Усього 2500,0 2000,0 4500,0



)

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

2718831 Надання кредиту

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 звіт, кошторис, програма 4500000,0
продукту і X X

Кількість виданих кредитів од. внутрішній облік, 
програма

81,0

ефективності X X

Середня сума за одним кредитним договором грн внутрішній облік 55555,6
якості X X

Динаміка кількості профінансованих договорів % внутрішній облік 100,0

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

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реал і зації і н вести ці й ноі о 

проекту’

Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансуванняЗагаль

ний фонд
Спеціаль
ний фонд разом Загаль

ний фонд
Спеціаль
ний фонд разом Загаль

ний фонд
Спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 ІЗ

Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X



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 
характеризуют 

ь джерела 
фінансуванняЗагаль

ний фонд
Спеціаль
ний фонд разом Загаль

ний фонд
Спеціаль
ний фонд

разом Загаль
ний фонд

Спеціаль
ний фонд разом

Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X

Усього

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

2 Пункт 1 1 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. ^

Директор Департаменту 
економічного розвитку Чернігівської 
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів 
Чернігівської обласної державної адміністрації

(ініціали та прізвище)


