
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 21-01-2022 N Наказ №2

2022 рік

1. (3)(7)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(3)(1)(2)(2)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (3)(7)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(4)(1)(3)(1)(2)(2)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(3)(7)(1)(8)(8)(3)(2) (8) (8) (3) (2) (1) (0) (6) (0) (0)(7)(5)(1)(2)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. -25 000

- -25 000 гривень.
5.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- ЗУ "Про державний бюджет України на 2022 рік";
- ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998р. №1597 "Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі (зі змінами та доповненнями);

- Указ Президента України від 27.03.1998р. №222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівнитцва на селі";
- Рішення Кам`янської сілської ради №935 від 23 грудня 2021 року "Про бюджет Кам`янської сільської територіальної громади на 2022 рік".

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Фінансовий відділ Кам`янської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Фінансовий відділ Кам`янської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Фінансовий відділ Кам`янської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Повернення довгострокових кредитів,
наданих індивідуальним забудовникам

житла на селі

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
"Фінансовий відділ Кам'янської 
сільської ради" 
СИМЧИК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА 
Посада:ДИРЕКТОР 
ЄДРПОУ: 44131223 
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104 
000000C69DA7007D2F0C03 
Дата: 24.01.2022 17:01



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Поверення кредитних коштів
позичальниками, що отримали кредити за
цільовою програмою "Власний дім" - -25 000 -25 000

- -25 000 -25 000

10.

(грн)

Надання фінансової підтримки жителям територіальної громади у питаннях житлового будівництва, ремонту та придбання житла на умовах пільгового кредитування по місцевій регональній програмі "Власний дім".

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

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

Забезпечення повернення кредитних коштів позичальниками, що отримали кредити за цільовою програмою "Власний дім".

Завдання
Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам для будівництва та придбання житла по місцевій
регіональній програмі "Власний дім" за рахунок поверненутих кредитних коштів позичальниками.



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма "Власний дім" - -25 000 -25 000

- -25 000 -25 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1

Обсяги повернення кредитів
індивідуальними сільськими
забудовниками

грн. Кошторис

- -25 000,00 -25 000,00

2 продукту

2

Кількість індивідуальних сільських
забудовників, які планують повернути
пільгові кредити

осіб Облікові дані

- 2,00 2,00

3 ефективності

3
Середня сума кредиту, повернутого
одним індивідуальним забудовником

грн. Розрахункові
- -12 500,00 -12 500,00

4 якості
4 Відсоток вчасно повернених коштів відс. Розрахункові - 100,00 100,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Оксана СИМЧИК
(ініціали/ прізвище)



(підпис)

24.01.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Оксана СИМЧИК

Фінансовий відділ Кам`янської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


