
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836 (у редакції Міністерства фінансів 
України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово -  комунального господарства та будівництва Запорізької 
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

лютого 2019 року №^ ~ / $3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово -  комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово -  комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218821 1060 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 288 697,00 гривень, у тому числі загального фонду - ______ 0,00______ гривень та
спеціального фонду - 288 697,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 №2456-УІ), Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 10.09.2014 за № 1103/25880, Рішення Запорізької обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік», «Молодій запорізькій родині -  доступне житло» на 2018 -  
2022 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 66.

6. Мета бюджетної програми: Вирішення житлових проблем молоді

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

8. Напрями використання бюджетних коштів:
________________ _______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________(гри.)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 4 5 6 7

1 Кредитування громадян на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла 0,00 288 697,00 0,00 288 697,00

Усього 0,00 1 288 697,00 0,00 288 697,00



9. Перелік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально- 
культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року 0,00 288 697,00

288 697,00
Усього 0,00 288 697,00 288 697,00

10. Результативні показники бюджетної програми:
(грн.)

№  з/п Показник О диниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

витрата на будівництво (придбання) житла грн.
Рішення Запорізької обласної ради від 

20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет 
на 2019 рік»

0 288 697,00 288 697,00

2 продукту
загальна площа побудованого (придбаного) 
житла

кв.м Розрахунок 0 24,76 24,76

кількість кредитів, наданих на будівництво 
(придбання) житла

од. Розраховано з норми 21 м.кв, на 1 особу 0 1 1

кількість осіб, які покращать житлові умови чол. Розраховано з норми 21 м.кв, на 1 особу 0 1 1

3 ефективності
вартість 1 кв.м побудованого (придбаного) 
житла

грн. Нормативна 0 11 660,00 11 660,00

середній розмір кредиту з розрахунку на 1 
особу

кв.м Нормативна 0 288 697,00 288 697,00

середній розмір площі побудованого 
(придбаного) житла у розрахунку на одну 
особу

кв.м Розрахунок 0 24,76 24,76

4 ЯКОСТІ

Питома вага осіб, забезпечених житлом у 
2019 році, до загальної кількості тих, що 
перебувають на обліку

% Розрахунок о о 1,20 1,20

Директор Департаменту житлово-комінального господарства та будівництва 
Запорізької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації

ВА . Литвиненко
(ініціали та прізвище)

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)
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