
БІЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПР АВЛІННЯ ФІНАНСІВ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2018 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 20 листопада 2018року № 38/3 «Про 
внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2018 рік»,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному 
розпоряднику коштів районного бюджету - управлінню фінансів 
Білокуракинської районної державної адміністрації за кодом програмної 
класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів 3718832 
«Повернення кредиту», що додається.

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

НАКАЗ

Білокуракине № ^-о

Начальник управління фінансів 
Білокуракинської РДА ■



Затверджено 
Наказ Міністерства 
Фінансів України 
26.08.2014 №  836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління фінансів Білокуракинської 
районної державної адміністрації
від •̂ с Р______ № £  - О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

_Е 3700000 Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718832____________1060 « Повернення кредиту»

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31,845 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень, та 
спеціального фонду -  31,845тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. №2246;
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Конституція України ( Закон України від 28.06.1996р № 254 к/96-ВР);



Постанова Кабінету міністрів України №1211 від 03.08.1998р. «Про затвердження Положення про порядок формування і використання 
коштів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі»;
Розпорядження голови обласної державної адміністрації -  керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 26.06.2015 № 272 «Про 
затвердження Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року»;
Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення 
сільського населення «Власний дім» на 2017-2022 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 16.12.2016 №768;
Рішення районної ради від 23.12.2016 № 16/4 про затвердження Районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» по Білокуркинському району на 2017-2022 роки;
Рішення районної ради від 20.11.2018 № 38/3 «Про внесення змін та доповнень до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення шляхом надання 

довгострокових пільгових кредитів.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

2

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми
1
2

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми 2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1. 3718832 1060 Повернення кредиту - -31,845 -31,845

Завдання



з
3718832 1060 Завдання. Здійснення виплат, пов'язаних з поверненням 

довгострокових кредитів індивідуальними забудовниками житла 
на селі

-31,845 -31,845

Усього - -31,845 -31,845

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5

Усього -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
(грн)

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
3718832 Повернення кредиту

Завдання
Завдання. Здійснення виплат, пов'язаних з 
поверненням довгострокових кредитів 
індивідуальними забудовниками житла на селі
затрат
Обсяг повернутих коштів, наданих для кредитування тис.грн. Розрахунок/рішення сесії 

районної ради
-31,845

кількість укладених договорів, за якими буде 
необхідно повертати кошти

одиниць дані Фонду X

продукту
кількість укладених договорів, за якими планується одиниць дані Фонду 1



4
повернення коштів в поточному році
ефективності
Середні витрати на повернення коштів за одним 
договором

тис.грн. Розрахунок -31,845

якості
питома вага кількості договорів, за якими у звітному 
році буде проведене повернення коштів, до загальної 
кількості укладених договорів

% Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(грн)

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 
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 13
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Пункт 11 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.

Начальник управління фінансів 
Білокуракинської РДА

(підцис)
А. ГОНЧАР
(ініціали та 
прізвище)


