
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковеької район ІЮЇ 
державної адміністрації Луганської об.]іасті 
від 17.12.2018 № 877
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Наказ Управління фінансів Новопсковеької 
районної державної адміністрації Луганської області 
від 17.12.2018 № 72
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.

2 .

3.

0200000 
(КПКВК МБ)

0210000 
(КПКВК МБ)

0218831 
(КПКВК МБ)

_ Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області 
(найменування головного розпорядника)

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

1060 Надання кредиту
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  19,610 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  0,000 тис.
гривень та спеціального фонду -  19,610 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
рішення Новопсковеької районної ради від 01.06.2018 року № 22/5 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення 
Новопсковеької районної ради від 11.12.2018 року № 27/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»,.

6. Мета бюджетної програми: Поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 'У 4 5 6 7

1 0218831 1060 Забезпечення можливості поліпшення 
житлових умов сільських жителів

19,610 19,610

Усього 19,610 19,610

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0218831 Надання кредиту
1 Показники затрат

Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам

тис. грн. кошторис 19,610

2 Показники продукту
Кількість індивідуальних сільських забудовників, 
яким будуть надані пільгові кредити

од. розрахунок 1

о3 Показники ефективності
Середня сума кредиту, наданого одному 
індивідуальному сільському забудовнику

од. розрахунок 19,610

4 Показники якості X
Питома вага індивідуальних сільських 
забудовників, які отримали пільгові кредити в 
загальній кількості забудовників

% розрахунок 100,0



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту’

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
-у _ ,
~ Пункт 11 загіовнкі^’тТїрЯ Тьтр^ц дД^агверджсних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видаткууцр  кшї

Голова Новоп 
адміністрації

вестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕН

Начальник управ. 
Новопсковської райЬ' 
адміністрації Луганської області

Л.А.Латишева 
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)


