
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

1. 2400000
(КПКВК МБ)

2. 2410000

(КПКВК МБ)
3. 2418830

Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Комунальна установа «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» 
Запорізької обласної ради

(найменування відповідального виконавця)
8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис, грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний

фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000,0 3000,0 5000,0 2000,0 3000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/ 
завдання 

бюджетної 
програми2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки(надані кредити) 
за звітний період Відхилення Пояснення 

щодо причин 
відхиленнязагальн 

ий фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальни 

й фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 4 1 8 8 3 1 1060 Н адання та  

повернення
2000,0 3000,0 5000,0 2000,0 3000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0



2

П ІЛ Ь Г О В О Г О

довгострокового
кредиту на
будівництво
(реконструкцію ) та
придбання житла;
надання
держ авного
пільгового кредиту
індивідуальним
сільським
забудовникам

2 2418832 1030 Повернення 
кош тів, наданих 
для кредитування 
індивідуальних 
сільських 
забудовників

0 -3000,0 -3000,0 0 -3000,0 -3000,0 0,0 0,0 0,0

Усього 2000,0 3000,0 5000,0 2000,0 3000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 
період

(тис, грн)
Назва

регіональної цільової програми 
та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення Пояснення 
щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 
«Сільське подвір’я» 2000,0 3000,0 5000,0 2000,0 3000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

Усього 2000,0 3000,0 5000,0 2000,0 3000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
№
з/п КПКВК Показники

Одиниц
я

виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2418831 Н адання та  повернення 
п ільгового довгострокового 
кредиту на будівництво 
(реконструкцію ) та  придбання 
ж итла; надання держ авного

тис.грн

Рішення 
Запорізької 
обласної ради 
від 22.03.2018 
№ 18

5000,0 5000,0 -



з

пільгового кредиту 
індивідуальним сільським 
забудовникам
затрат
витрати на будівництво 
(придбання) житла

тис.грн інформація
Фонду

1530,0 1530,0 -

витрати на реконструкцію, 
добудову будинків

тис.грн інформація
Фонду

3396,0 3396,0

витрати на розвиток 
особистого підсобного 
господарства

тис.грн інформація
Фонду

50,0 50,0

витрати на спорудження 
інженерних мереж та 
підключення до існуючих 
комунікацій (газифікація)

тис.грн інформація
Фонду

24,0 24,0

продукту
кількість кредитів, наданих 
на будівництво (придбання) 
житла

од.
інформація
Фонду

11 11

загальна площа 
побудованого (придбаного) 
житла,

тис.кв.м
інформація
Фонду

1,20 1,04 -0,16 і

кількість кредитів, наданих 
на реконструкцію, добудову 
житла

од.
інформація
Фонду

48 57 +9

загальна площа, на якій 
проведено реконструкцію, 
добудову житла

тис.кв.м
інформація
Фонду

4,8 4,5 -о ,з

кількість кредитів на 
розвиток особистого 
підсобного господарства

од.
інформація
Фонду

1 1

кількість кредитів на 
спорудження інженерних 
мереж та підключення до 
існуючих комунікацій 
(газифікація)

од.

інформація
Фонду

1 1

ефективності
обсяг кредиту на 1 кв.м.
побудованого(придбаного)
житла

тис.грн. розрахунково
1,27 1,47 +0,20



4

обсяг кредиту на 
проведення реконструкції, 
добудови 1 кв.м. житла

тис. грн. розрахунково
0,71 0,75 +0,04

середній розмір кредиту, 
наданого одному 
індивідуальному сільському 
забудовнику (позичальнику)

тис. грн. розрахунково

82,0 71,4 1 н—
*

О O
n

якості
рівень оновлення житлового 
фонду у порівнянні 3 
попереднім роком

тис.грн. розрахунково
96,0 109 +13

питома вага осіб, які 
отримали кредит, до 
загальної кількості тих, які 
звернулись за отриманням 
кредиту

тис. грн. розрахунково

51,0 58 +7

2

2418832 Повернення коштів, наданих 
для кредитування 
індивідуальних сільських 
забудовників

тис.грн
Рішення 
Запорізької 
обласної ради від 
20.12.2018 №63 3000,0 3000,0

затрат
кількість повернутих 
кредитів од. інформація

Фонду
38 38

ефективності
середній розмір повернутого 
кредиту тис.грн. розрахунково 78,94 78,94 -

оборотність кредитних 
коштів

тис.грн./
ДНІ

розрахунково 8,2 8,2 -

якості
відсоток повернення 
кредитів від загального 
обсягу наданих кредитів 
населенню

% розрахунково 22,7 22,7 -

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
План видатків звітного 

періоду
Касові видатки за звітний 

період

Прогноз видатків до 
кінця реалізації 
інвестиційного
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проекту

загальн 
ий фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальн 

ий фонд
спеціальн 
ий фонд

разом
загаль

ний
ф онд

спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

Регіональна цільова 
програма «Сільське 
подвір’я»

2 4 1 8 8 3 0 2 0 0 0 ,0 3 0 0 0 ,0 5 0 0 0 ,0 2 0 0 0 ,0 3 0 0 0 ,0 5 0 0 0 ,0 2 0 0 0 ,0 3 0 0 0 ,0 5 0 0 0 ,0

Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/найання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного 
розпорядника бюджетних коштів

А.В.Поляков
(ініціали та прізвище)

Н.Ю.Доновська
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №472 від 28.04.2017}


