
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 10 вересня 2021__року                 Старокостянтинів                       № ____312/2021-р_____ 

 

 

Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік 

 

 

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 

про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України             

від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIIІ            

«Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на              

2021 рік», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на 2021 рік за кодом програмної 

класифікації (КПКВК) 0218831 «Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі» (додається). 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

09 вересня 2021 року № 312/2021-р 

 

 

 

 

                                                                                     Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1.  0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

3.  

 

 

0218831 

 

 

8831 

 

 

1060 

«Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі» 

 

 

2255200000 

 (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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114000 гривень 00 копійок, у тому числі загального 

фонду - 114000 гривень 00 копійок та спеціального фонду - 0 гривень 00 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження 

типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); наказ Міністерства фінансів 

України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року               

№ 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинтинівської міської громади на 2021 рік»; Програма підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» Старокостянтинівської міської ради на 2021-2030 роки, 

затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 6/5/VIІI;                

розпорядження міського голови від 31серпня 2021 року № 284/2021-р «Про перерозподіл окремих видатків бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік». 

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 

Забезпечення можливості поліпшення житлово-побутових умов проживання населення, створення 

індивідуальним забудовникам сприятливих умов у спорудженні житлових будинків, підвищення рівня їх 

інженерного облаштування 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення можливості поліпшення житлово-побутових умов проживання 

населення, створення індивідуальним забудовникам сприятливих умов  у спорудженні житлових будинків, підвищення 

рівня їх інженерного облаштування 

 

8. Завдання бюджетної програми 
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№ 

з/п 
Завдання 

 

Забезпечення можливості поліпшення житлово-побутових умов проживання населення, створення 

індивідуальним забудовникам сприятливих умов у спорудженні житлових будинків, підвищення рівня їх 

інженерного облаштування 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                        гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Забезпечення можливості поліпшення житлово-побутових умов 

проживання населення, створення індивідуальним забудовникам 

сприятливих умов у спорудженні житлових будинків, підвищення рівня 

їх інженерного облаштування 

114000,00 0,00 114000,00 

Усього 114000,00 0,00 114000,00 

 

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

                                                                                                                                                                                    гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» Старокостянтинівської міської ради на 2021-2030 роки  

114000,00 0,00 114000,00 

Усього 114000,00 0,00 114000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

 надання державного пільгового кредиту 

індивідуальним сільським забудовникам 

Грн Кошторис 114000,00 0,00 114000,00 

2 Продукту      

 кількість індивідуальних сільських забудовників, 

яким будуть надані пільгові кредити 

Од.  Розрахунок 8 0 8 

3 Ефективності      

 середня сума кредиту, наданого одному 

індивідуальному сільському забудовнику 

Грн Розрахунок 14250,00 0,00 14250,00 

4 Якості      

 питома вага індивідуальних сільських 

забудовників, які отримали пільгові кредити в 

загальній кількості забудовників 

% Розрахунок 100 0 100 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)            (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівськоїміської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради  

 

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 


