
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства (Ьінансів України 

26 серпня 2014 РОКУ N 836 

(у редакиії наказу Міністерства (Ьінансів України 

від 15 листопада 2018 року N  908)

2.

3.

0200000
(КТПКВК МБ) 

0210000 
(КТПКВК МБ) 

0218830

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

___ Миргородська районна державна адміністрація Полтавської області______________________

(найменування головного розпорядника) 

Миргородська районна державна адміністрація Полтавської області
(найменування відповідального виконавця)

__________ Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення_
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний

фонд
епеціальний фонд усього

загальний

фонд
спеціальний фонд усього

загальний
фонд

спеціальний фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9
- 75 000,00 75 000,00 - 75 000,00 75 000,00 - 0,00 -

5. Напрями використання бюджетних коштів:



(гри)

N
з/п

Напрями
використання

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити') Відхилення

бюджетних
коштів

загальний
бонд

спеціальний
(Ьонд

усього
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
усього

загальний

Фонд
спеціальний

фонд
усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО і і

1
Надання

кредиту
- 75 000,00 75 000,00 - 75 000,00 75 000,00 - 0,00

-

2
Повернення

кредиту - -75 000,00 -75 000,00 - -75 000,00 -75 000,00 - 0,00 -

'Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками Гнаданими кредитами') та затвердженими у паспорті бюджетної програми

відсутні.

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

6. (гри)

Найменування місцевої /

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити') Відхилення

регіональної програми загальний
фонд

спеціальний
Фонд

усього
загальний

фонд

спеціальний

Фонд
усього

загальний

Фонд
спеціальний

фонд
усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього



Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими ктудитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 

7, Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: ,

N
з/п

Показники
Одиниця Джерело Затверджено у паспорті

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за рахунок
Відхилення

виміру інформації бюджетної програми касових видатків (наданих 
кредитів)

- - - -

загальний спеціальний
усього

загальний спеціальний
усього

загальний спеціальний
усього

фонд Фонд Фонд фонд фонд Фонд
і 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО И 12 13
1 затрат

1

Обсяг витрат, 
які передбачені 

на надання 
довгострокових 
кредитів

грн.

Рішення
сесій

районної
ради

- 75000,0 75000,0 - 75000,0 75000,0 - - -

2
Кількість осіб, 

які перебувають 
на обліку

осіб Дані фонду - 8 8 - 8 8 - - -

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками Гнаданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

відсутні
2 продукту

1

Кількість осіб, 

яким
планувалось
надати

осіб Дані фонду - 1 1 - 3 3 - +2 +2



довгостроковий 

кредит в 
поточному році

Поичиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є фінансування програми із всіх рівнів бюджету 

і.для задоволення потреб осіб, перебуваючих на черзі у фонд

3 ефективності

1

Середні витрати 
на надання 

довгострокового 

кредиту на 1 

особу

грн. Розрахунково - 75000,0 75000,0 - 25000,0 25000,0 - -50000,0 -50000,0

Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є недосігатнє фінансування із районного бюджету 

нт.та велика кількість бажаючих отримати довгостроковий кред

4 якості

1

Питома вага 

осіб, яким 
планувалось 

надати кредит 
до загальної 

кількості осіб, 
що перебувають 

на обліку

відс. Розрахунково - 12,5 12,5 - 37,5 37,5 - +25 +25

Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є фінан сування програми із всіх рівнів бюджету

для задоволення потреб осіб, перебуваючих на черзі у фонді
За 2018 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. Так, З сільських індивідуальних забудовників отримали змогу поліпшити свої! 
житлові умови, в тому числі 2 з них отримали пільгові кредити на придбання житла, 1 - на добудову (реконструкцію) житла._____________________________ |

Заступник голови Миргородської районої 
державної адміністрації

Начальник відділу ФГЗ Миргородської районної 
державної адміністрації

п
(підпис)

(підпис)

О.В. Гуржій 
(ініціали та прізвище)

Т.В. Сидоренко 
(ініціали та прізвище)


