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Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2019 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу України, Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 20.12.2018 № 1037 «Про обласний бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік управлінню 
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації за 
КТПКВКМБ 1618831 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі» у редакції, що додається.

Заступник начальника управління -  Директор Департаменту фінансів
ю ї адміністрації

Т.В.АНІКІЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної 
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ
Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації 
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації 
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації 
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1618831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - ___ 0____ гривень та спеціального фонду -
2 000 000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми :

Конституція України,
Бюджетний кодекс У країни,
Указ Президента України від 27.03.1998 № 222 « Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», 
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,
Розпорядження голови обласної державної адміністрації -  керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 20.12.2018 № 1037 «Про обласний бюджет на 2019 рік»

6. М ета бю джетної програми :

Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення через надання довгострокових пільгових кредитів.



7. Завдання бю дж етної програми:

№  з/п Завдання

1
Забезпечення індивідуальним забудовникам житла на селі сприятливих умов для будівництва житлових будинків , надвірних господарських приміщень, 
покращення стану жилих приміщень шляхом їх реконструкції,спорудження інженерних мереж, підвищення ефективності діяльності особистих 
селянських господарств через надання довгострокових пільгових кредитів

8. Н апрям и використання бю дж етних кош тів:
( грн)

№
з/п

Н апрями використання бю дж етних кош тів
Загальний

ф онд
С пец іальний

ф онд

у тому числі 
бю дж ет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на
селі

- 2 000 000,00 - 2 000 000,00

У сього . 2 000 000,00 _ 2 000 000,00

9. П ерелік  м ісцевих / регіональних цільових програм, що виконую ться у складі бю дж етн о ї програми:

(грн)

Н азва м ісцевої / регіональної програми
Загальний

ф онд
С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4
Регіональна комплексна програма «Власний дім» на 2017-2022 роки -

2 000 000,00 2 000 000,00
У сього -

2 000 000,00 2 000 000,00

10. Результативні показники бю дж етн о ї програми:

№  з/п П оказник
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації

Загальний
фонд

С пеціальний ф онд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

1
Обсяг витрат, пов’язаних з наданням 
довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі

грн. Розпорядження голови 
ОДА- керівника ВЦА - 2 000 000,00 2 000 000,00

Продукту
1 Кількість індивідуальних сільських 

забудовників, які поліпшать свої житлово- 
побутові умови за рахунок отримання пільгових 
кредитів

ос. Розрахунок
- 29 29



2 Кількість житла, побудованого (покращеного) та 
придбаного з залученням кредитів

буд. Розрахунок - 19 19

3 Загальна площа житла, побудованого 
(покращеного) та придбаного з залученням 
кредитів

тис.кв.м. Розрахунок 1,1 1,1

4 Кількість житла забезпеченого інженерними 
мережами

буд. Розрахунок - 6 6

5 Кількість особистих селянських господарств, що 
отримали кредитну підтримку

од. Розрахунок - 4 4

Ефективності
1 Середня сума кредиту наданого одному 

забудовнику
грн. Розрахунок - 70 000,00 70 000,00

Якості
1 Рівень виконання зобов’язань щодо надання 

кредитів особам, за сумами укладених договорів
відс. Розрахунок - 100 100

і

М.Д.Івасішин

(ініціали та прізвище)

Т.В.Анікієва

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу містобудування та 
архітектури управління,в.о. начальника управління

(підпис)

ПОГОДЖЕНО: 

Директор Департаменту фінансів 
Луганської обласної державної адміністрації


