
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
__________________ № ________

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
_______________ № _________

Паспорт
бюджетної програми на 2014 рік 

1. _____0  3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

3. ___031  8090   _ _Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла_
         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)

. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0  ,000

тис. гривень та спеціального фонду –25,000  тис. гривень. 



5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про державний бюджет України на 2014 рік ”,

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 “Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних

програм  місцевих  бюджетів,  квартального  та  річного  звітів  про  їх  виконання,  здійснення  моніторингу  та  аналізу

виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм ”, наказ Міністерства фінансів України від

27.07.2011 № 945, рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2014 рік ”

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення надійного функціонування транспортної мережі, підвищення рівня благоустрою населених пунктів 

та безпеки дорожнього руху

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

№ з/п КТКВК КПКВК Назва підпрограми

1. 0318096 250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

2. 0318097 250912 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників
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8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

                                                                                                                                                                                              (тис. грн.) 

№
з/п

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальни

й
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Завдання1.Надання державного 
пільгового кредиту індивідуальним 
сільським забудовникам

0 0 0 0 25,000 25,000

2

Завдання 2. Повернення коштів, 
наданих для кредитування 
індивідуальних сільських 
забудовників

0 0 0 0 -25,000 -25,000

Усього 0 0 0 0 0 0
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

                                                                                                                                                                              (тис. грн) 

Назва державної/регіональної цільової
програми та підпрограми

Півріччя Рік
загальни

й
фонд

спеціальни
й фонд

разом
загальний

фонд
спеціальн
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7

3



1. Районна програма індивідуального 
житлового будівництва на селі та поліпшення
житлових умов сільського населення 
«Власний дім» на 2012 – 2020 роки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Усього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформац

ії
Півріччя Рік

1 2 3 4 5 6
Підпрограма 1. Надання державного пільгового кредиту
індивідуальним сільським забудовникам

0 0 0 0

Завдання. Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам  для 
поліпшення житлових і соціально-побутових умов 
сільського населення, реалізація заходів щодо 
відродження села шляхом підвищення рівня 
життєзабезпечення населення.

1 затрат 0 0 0 0
витрати на виконання завдання  тис.грн. кошторис 0 25,000

2. продукту 
середня кількість отримувачів осіб 0 1

3 ефективності

середній обсяг пільгового кредиту грн.
витрати/
кількість

0 0,25

4 якості
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%
розрахун

ок
100 100

Підпрограма 2. Повернення коштів, наданих для 
кредитування індивідуальних сільських забудовників
Завдання. Повернення коштів, наданих для 
кредитування індивідуальних сільських забудовників

1 затрат 0 0 0 0
витрати на виконання завдання  тис.грн. кошторис 0 -25,000

2 якості
власне виконання % 100 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця
реалізації проекту

(програми)
Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансування

загаль-
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 11 12
Інвестиційний
проект 
(програма) 1
Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

х х х
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Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця
реалізації проекту

(програми)
Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансування

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

…
Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

 

Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник  фінансового
управління районної державної
адміністрації Т.М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)
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