
№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управлiння мiстобудування та архiтектури Закарпатської обласної державної 

адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1610000
Управлiння мiстобудування та архiтектури Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

35663526

11.02.2022 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1600000
Управлiння мiстобудування та архiтектури Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

35663526

0710000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1616084 6084 0610

Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням 

пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 

на будівництво/реконструкцію/придбання житла

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України  " Про місцеве самоврядування в Україні", " Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва",  " Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню", Закон України від 05.02.1993 року № 2998  " Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні", Указу Президента України від 08.11.2007 року № 1077/2007 " Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення 

громадян житлом", постанова КМУ від 29.05.2001 року № 584 " Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів сімям та одиноким молодим громадянам", постанова КМУ 

від 10 жовтня 2018 року № 819 "Про порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного 

житла";  Рішення обласної ради  від 23.12.2021 року № 527 „Про обласний бюджет на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 459 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 339 600,00 гривень та

спеціального фонду- 120 000,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Супровід та обслуговування наданих пільгових довготермінових кредитів сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, які потребують поліпшення житлових умов

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розв"язання житлової проблеми, підвищення рівня соціально - побутового та економічного становища молодих сімей, їх гармонійного розвитку, як 

одного з чинників становлення та самореалізації громадян в інтересех держави та суспільства

1 Обслуговування укладених кредитних договорів



М.П.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням  пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  громадянам на  будівництво (реконструкцію) та придбання житла
339 600,00 120 000,00 459 600,00

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

УСЬОГО 339 600,00 120 000,00 459 600,00

1 2 3 4 5

1

Комплексна соціально - економічна програма забезпечення молоді, учасників 

антитерористичних операцій та внутрішньо - переміщених осіб житлом у Закарпатській 

області на 2018 - 2022 роки

339 600,00 120 000,00 459 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 339 600,00 120 000,00 459 600,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

10.02.2022

(Дата погодження)

Департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника департаменту фінансів 

облдержадміністрації

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління Микола ПІГУЛЯК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

8

0 продукту

1
Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ 

Держмолодьжитла
осіб

Рішення спостережної ради 

Держмолодьжитла
6 2

13

0 ефективності

1
Кількість договорів, які укладені та плануються до укладання

шт.
внутрішньогосподарський облік та 

звітність
10 3

1001

Рівень виконання зобов’язань за договорами пільгових 

довгострокових кредитів на будівництво(реконструкцію) та 

придбання житла

відс.

внутрішньогосподарський облік та 

звітність 100 100

57 450,00

0 якості

1
Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника 

Закарпатського РУ Держмолодьжитла
грн.

внутрішньогосподарський облік та 

звітність
56 600,00 60 000,00


