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БІЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ

БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

«ЛЯ ^  2020 Білокуракине № 9 - 0
і

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного 
кодексу України, керуючись Правилами складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 10 вересня 2014 року № 1103/25880, відповідно до рішення сесії 
Білокуракинської районної ради від 27.08.2020 року №54/7 «Про внесення 
змін та доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2,020 
рік»
наказую:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік по управлінню 
фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації за кодом 
програмної класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів 3718832 
«Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовника 
житла на селі», що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу 
залишаю за собою.

В. о. начальника

І

Ірина РЯЗАНЦЕВА;



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністреіва фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Мінісзсрсіиа фінансів У країни від 29 грудна 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління фінансів Білокуракинської 
районної державної адміністрації

від ‘Л 1?

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

. Управління фінансів Білокл'ракинської районної ,
1. 3700000 02312063

державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцсіюго бюджету)

2. 3710000 Управління фінансів Білокуракинської районної

державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код та ЄДРПОУ)

Повернення довгострокових кредитів, наданих V
3. 3718832________________________ 8832______________ 1060______________ індинідуальніїм забудовникам житла на селі_____________________ 12303200000_______________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації вида тків (найменування бюджсіної нроірами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевою (код бюджету)
місцевою бюджету) видатків та кредитування місцевою та кредитування бюджету) бюджету)

• бюджеіу)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - ____-64030,00____гривень, у тому числі загального фонду - -_____гривень та спеціального фонду - ___ -64030,00____
гривень.

 ̂ Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Указ Президента України від 27.03.1998 №> 222/98 «Про заходи щодо підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі», від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального будівництва на селі». Рішення 
сесії Білокуракинської районної ради № 16/4 від 23.12.2016 «Про затвердження Районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов 
життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022 роки по Білокуракинському району». Рішення сесії Білокуракинської районної ради №54/7 від 27.08.2020 року 
"Про внесення змін та доповнень до районного бюджету Білокуракинського району на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 Поліпшення умов життєзабезпечення сільського населення
2 Забезпечити кредитну підтримку житлово-господарського будівництва

7. Мета бюджетної програми: Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення шляхом надання довгострокових 
пільгових кредитів

(код за ЄДРГІОУ)

02312063



8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Здійснення виплат пов"язаних з поверненням довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам для будівництва, придбання, добудови житла в сільській 
місцевості;

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Повернення інших 
внутрішніх кредитів _ -64030 -64030

Усього -64030 -64030
10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг повернутих коштів, 
наданих для кредитування гри. Довідка про залишок 

коштів на рахунку 0 -64030 -64030

2 продукту
Кількість осіб, що охоплені 
заходами осіб розрахунок 0 1

3 ефективності
Середні витрати на 
повернення коштів за одним 
договором

грн. розрахунок 0 -64030 -64030

4 якості
Кількість уселення рйггої^' 
охопленого,в заходах 
програми______ І,-------- %

--------------

заходи 100

В.о. начал

погоджізЩ. £//

В.о. начальника^управління

— ..-

І.О.Рязанцева
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О.Рязанцева

V

М. II.


