
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

■ державної адміністрації_________________________________

А і . Ш /  N 8 £

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної 
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38536252

(код за ЄДРПОУ)

2410000 Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної
державної адміністрації

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

38536252

(код за ЄДРПОУ)

3. 2416084 6084 1060
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації 
класифікації видатків та видатків та кредитування 

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 

кредитів, наданих громадянам на будівництво/ 
реконструкцію/придбання житла

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

24100000000
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 550 000 гривень, у тому числі загального фонду - 550 000 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695, Стратегія розвитку 
Чернівецької області на період до 2027 року, затверджена рішенням XXXVI сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №1-36/20. 
рішення І сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 №7-1/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік", 
рішення II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №11-2/21 «Про затвердження Комплексної програми «Власний 
дім» на 2021-2025 роки», розпорядження обласної державної адміністрації від 16 квітня 2021 року №426-р «Про затвердження Порядку та 
календарного плану використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2021 році на виконання заходів з реалізації Комплексної 
програми «Власний дім» на 2021-2025 роки»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Сприяння реалізації державної політики з питань розвитку індивідуального житлового будівництва на селі
2 Поліпшення житлових умов сільського населення

7. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики в частині виконання програми "Надання державного пільгового кредиту інлипіттуальним 
сільським забудовникам".

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Надання та обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих індвідуальним сільським забудовникам

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла

550 000 0 550 000

Усього 550 000 0 550 000



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(ГРН),

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

1 2 3 4 5

1 «Комплексна програма «Власний дім» на 2021 -2025 
роки» 550 000 0 550 000

Усього 550 000 0 550 000

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 часткової 
компенсації витрат, 
пов'язаних з наданням та 
обслуговуванням 
пільгових довгострокових 
кредитів, наданих 
громадянам Фондом

грн розрахункові дані 550 000 0 550 000

2 продукту
кількість кредних 
договорів, які плануються 
обслуговувати од. внутрішній облік 266 0 266

3 ефективності

середні витрати на 
часткову компенсацію 
обслуговування одного 
кредитного договору

грн внутрішній облік 2 067,7 0,0 2 067,7

4 якості



внутрішній облік

1
(підпис)

темп зростання кількості 
договорів, які 
обс.

році порівняно 
з попереднім роком

&ЧХ 11В.о. начальник: 
розвитку обласної дер;

,«м « о і

гропромислового 
Г адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної 
адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної

Богдан БОЙЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Анжела ДЯКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


