
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___________________________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.
Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної 

2400000 державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бюджету)

38536252
(код за ЄДРПОУ)

2 .
Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної 

2410000 державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого (найменування відповідального виконавця)

бюджету)

38536252
(код за ЄДРПОУ)

3. 2418831 8831 1060
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації

видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та видатків та кредитування
бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Надання довгострокового кредиту 
індивідуальним забудовникам житла на селі

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

24100000000
(код бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 050 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 450 000 гривень та спеціального 
фонду - 600 000 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 П 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 індивідуальному житловому будівництву на селі
2 Поліпшення житлових умов сільського населення

7. Мета бюджетної програми Поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальних 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
Надання кредиту на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла 2 450 000 600 000 3 050 000

Усього 2 450 000 600 000 3 050 000

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» 2 450 000 600 000 3 050 000

Усього 2 450 000 600 000 3 050 000



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 видатків на 
будівництво 
(реконструкцію), 
придбання індивідуальних 
житлових будинків та 
влаштування інженерних 
мереж

грн розрахункові дані 2 450 000 600 000 3 050 000

2 продукту
кількість об’єктів, які 
плануються побудувати 
(реконструювати), 
придбати та оснащити 
інженерними мережами

од. внутрішній облік 9 3 12

площа житла, яку 
планується побудувати 
(реконструювати), 
придбати та оснащити 
інженерними мережами

кв. м. внутрішній облік 1 530,0 510,0 2 040,0

3 ефективності
середні витрати кредитних 
ресурсів на будівництво 
(реконструкцію), 
придбання та оснащення 
інженерними мережами 
одного об’єкту

грн внутрішній облік 272 222,2 200 000,0 254 166,7

середні витрати кредитних 
ресурсів на будівництво 
(реконструкцію), 
придбання та 
впровадження інженерних 
мереж на 1 кв.м.

грн внутрішній облік 1 601,3 1 176,5 1 495,1



4 якості
темп зростання кількості 
об’єктів будівництва 
(реконструкції-), придбання 
та об'єктів, оснащених 
інженерними мережами 
порівняно з попереднім 
роком

% внутрішній облік 90,0 100,0 95,0

темп зростання обсягу 
будівництва
(реконструкції-), придбання 
та оснащення інженерними 
мережами житла порівняно 
з попереднім роком

% внутрішній облік 98,8 140,8 119,8

В.о. начальї
розвитку обласної державної адміністрації

агропромислового

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
'И№

Департамент фінансів обласної державної 
адміністрації
Директор Департаменту фінансів обласної 
державної

І
Дата пого,

Богдан БОИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Анжела ДЯКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.


