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

2.

1. 0200000

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Миргородська районна державна адмініетрація________ ________________
(код)

0210000
(найменування головного розпорядника) 

Миргородська районна державна адміністрація______________________________
(код)

0218831 1060
(найменування відповідального виконавця) 

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
■ (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування бюджетної програми)

N
з/п

Ціль державної політики

1. Реалізація державної політики у галузі житлового будівництва, поліпшення житлових умов сільського населення

5. Мета бюджетної програми сприяння індивідуальному житловому будівництвку на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1.
Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, завершення будівництва житла, спорудження 
інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництва та готового житла._____________________________________

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 
гривень

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі 0,00 75000,00 75000,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 75000,00 75000,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

гривень

N Найменування місцевої/ регіональної
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п програми загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

Обсяг витрат, 
передбачених на надання 

кредитів
грн.

рішення сесії 
районної ради 0,00 75000,00 ■\/ 75000,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00

Кількість осіб, які 
перебувають на черзі од.

внутрішньо
господарський

облік
0 5 С 5 0 5 5 0 0 0

2 продукту
Кількість осіб, яким 

планувалось 
надати кредити

од.
внутрішньо

господарський
облік

0 1 'і 1 0 3 0 2 2

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є підвищений попит серед сільського населення на отримання довгостроквих пільгових кредитів

3 ефективності
Середня сума кредиту, 

який було надано одному 
сілському 

забудовнику

грн. розрахунково 0,00 75000,00
і

75000,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 -50000,00 -50000,00

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є велика кількість бажаючих отримати пільгові кредити; недостатній рівень фінансування Програми із Миргородського 
районного бюджету.

4 ЯКОСТІ

Питома вага осіб,яким 
планувалось надати 
кредит до загальної 

кількості перебуваючих 
на черзі осіб

відс. розрахунково 0
У

20 20 0 60 60 0 40 40

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є співфінасування сільських забудовників із бюджетів всіх рівнів

Аналіз стану виконання результативних показників



2019 рік програма виконана на 100 % по фінансуванню та освоєнню коштів від затвердженої у паспорті бюджетної Програми. Всі кошти, отримані на фінансування програми були спрямовані на кредитування 
індивідуальних сільських забудовників. Так, З сільських індивідуальних забудовників отримали змогу поліпшити свої житлові умови, придбавши житло.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За 2019 рік програма виконана на 100 % по фінансуванню від затвердженої у паспорті бюджетної програми. Всі кошти, отримані на фінансування програми були спрямовані на кредитування індивідуальних 
сільських забудовників. Причиною розбіжностей між фактичними і затвердженими деякими показниками є велика кількість бажаючих отримати пільговий кредит та недостатнє фіннасування програми із районного 
бюджету.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.О. голови

Начальник відділу ФГЗ апарату РДА

В.А. Фесенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.в. Сидоренко
(Ініціали/ініціал, прізвище)


