ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
v j >і
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації_______
(найменування місцевого фінансового органу)
18.01.2019 № 5/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.

2400000
(КТПКВК МБ)

Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2.

2410000
(КТПКВК МБ)

Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3.

2418831
(КТПКВК МБ)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань спеціального фонду 3000000
гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі"
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.11.2016 № 656 "Про Правила надання довгострокових кредитів мешканцям сіл, селищ, селищ міського типу та міст
районного значення за Цільовою регіональною програмою "Сільське подвір'я"
Рішення обласної ради від 27.11.1998 № 7 "Про програму "Сільське подвір'я" зі змінами та доповненнями"

8831
(КФКВК)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі_____________________________________________________
(найменування бюджетної програми)
3000000

гривень, у тому числі загального фонду -

Рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

1

__________________гривень та

Мета бюджетної програми: Поліпшення житлово-побутових умов жителів сіл, селищ, селищ міського типу і міст районного значення області, збільшення зайнятості сільського
населення та випуску сільськогосподарської продукції, сприяння розвитку фермерських та особистих селянських (підсобних) господарств, покращення соціально-демографічної
6.

ситуації у сільській місцевості, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі

7.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п
1

8.

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла; надання державного пільгового кредиту
індивідуальним сільським забудовникам

Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

№ з/п
1

1

9.

Напрями використання
бюджетних коштів

у тому числі бюджет
Спеціальний фонд
розвитку

Загальний фонд

2
Надання та повернення
пільгового
довгострокового кредиту
на будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла; надання
державного пільгового
кредиту індивідуальним
сільським забудовникам
Усього

Усього

4

5
3000000

6

7
3000000

0

3000000

0

3000000

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

(грн-)
Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

3000000

3000000

Регіональна цільова програма "Сільське подвір'я"
Усього
10.

Результативні показники бюджетної програми:
(грн.)

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

1

2

3

1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

1000000

1000000

Рішення обласної ради від
20.12.2018 № 6 3

затрат
витрати на будівництво (придбання)
житла

Джерело інформації

три.

Інформація Фонду
2

витрати на реконструкцію, добудову
житла
витрати на розвиток особистого
підсобного господарства
2

грн.

Інформація Фонду

1800000

1800000

грн.

Інформація Фонду

200000

200000

од.

Інформація Фонду

10

10

тис.кв.м.

Інформація Фонду

1

1

од.

Інформація Фонду

28

28

тис.кв.м.

Інформація Фонду

2,7

2,7

од.

Інформація Фонду

4

4

тис.грн.

розрахунково

1

1

тис.грн.

розрахунково

0,66

0,66

тис.грн.

розрахунково

71,4

71,4

рівень оновлення житлового фонду у
порівнянні з попереднім роком

%

розрахунково

110

110

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

%

розрахунково

51

51

продукту

кількість кредитів, наданих на
будівництво (придбання) житла
загальна площа побудованого
(придбаного) житла
кількість кредитів, наданих на
реконструкцію, добудову житла
загальна площа, на якій проведено
реконструкцію, добудову житла
кількість кредитів на розвиток
особистого підсобного господарства
3

е ф ек т и в н о ст і

обсяг кредиту на 1 кв.м. побудованого
(придбаного) житла
обсяг кредиту на проведення
реконструкції, добудови 1 кв.м. житла
середній розмір кредиту, наданого
одному індивідуальному сільському
забудовнику (позичальнику)
4

я к о ст і

Директор Департаменту агропромислового розвитку
Запорізької обласної державної адміністрації

А.В. Поляков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Запорізької
обласної державної адміністрації

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)

З

