
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836 

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2017 року 

1. 0300000 Миргородська районна державна адміністрація 

2. 

(КПКВК МЬ) 

0300000/'0310000 

(найменування головного розпорядника) 
Миргородська районна державна адміністрація 

3. 

(КПКВК МЬ) 

0318100 

(найменування відповідального виконавця) 
Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання 

житла 

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) 

4. Видатки та падання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 
(тис.грп) 

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,000 60,000 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(тис.грн) 

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення 

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 

загальний 
фонд 

спеціальни 
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни 
й фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальни 

й фонд 
разом 

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

1 0318106 1060 

Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 

2 0318107 1060 
Повернення коштів, наданих для кредитування 

індивідуальних сільських забудовників 0,000 -60,000 -60,000 0,000 -60,000 -60,000 0,000 0,000 0,000 

ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6. Видатки па реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період 
(тис.грн) 



Назва 
регіональної цільової програми та підпрограми 

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період 

Відхилення Назва 
регіональної цільової програми та підпрограми 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ВСЬОГО 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

Ыз/п к п к в к Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період 

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити) 
Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0318106 
Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам 
Здійснення виплат, повязаних з наданням 

державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам 

Затрат 
обсяг витрат, які передбачені на надання 

державного пільгового кредиту тис.грн. рішення сесій районної ради від 
10.02.2017 р, та 18.10.2017 р. 60,000 60,000 0 

кількість осіб, які перебували на обліку 
од. дані Фонду (програма "Власний 

дім") 7 8 1 

За 2017 рік один забудовник з Миргородського району подав пакет документів та був зареєстрований на черзі у Фонді 
Продукту 0 

кількість осіб, яким планувалось надати 
пільговий кредит од. дані Фонду 1,00 4,00 3 

За співфінансування з усіх видів бюджтеу за 2017 рік було прокредитовано понадпланово 3 забудовника 
Ефективності 0 

середні витрати на надання пільгового 
кредиту на 1 особу тис.грн. 

розрахунок 
60,000 15,000 -45 

Середні витрати на надання пільгового кредиту на 1 особу затверджені паспортом, були зменшені за рахунок понадпланового кредитування забудовників 
Якості 

питома вага осіб, яким планувалось надати 
кредит у звітному році до загальної кількості 
осіб, що перебували на обліку на отримання 

% 
розрахунок 

14 57 43 

Питома вага осіб, яким планувалось надати кредит у звітному році до загальної кількості осіб, що перебували на обліку на отримання пільгового кредиту збільшилась за рахунок понадпланового 
кредитування забудовників 

0318107 
Повернення коштів, наданих для 

кредитування індивідуальних сільських 
забудівників 

Здійснення виплат, пов'язаних з поверненням 
коштів, наданих для кредитування 

індивідуальних сільських забудівників 
Затрат 

обсяг повернутих коштів, наданих для 
кредитування тис.грн. рішення сесій районної ради від 

10.02.2017 р, та 18.10.2017 р. -60,000 -60,000 0 



кількість укладених договорів, за якими 
необхідно повертати кошти ОД. 

дані Фонду (програма "Власний 
дім") 1 1 0 

Продукту 
0 

кількість укладених договорів , за якими 
плануються повернення коштів в поточному 

році 
ОД. , дані Фонду 1,00 1,00 0 

Ефективності 0 
середні витрати на повернення коштів за 

одним договором тис.грн. розрахунок -60,000 -60,000 0 

Якості 
питома вага кількості договорів, за якими у 

звітному році проведене повернення коштів, 
до загальної кількості укладених договорів 

% 
розрахунок 

100 100 0 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 
(тис.грн) 

Код Найменування джерел надходжень кпквк 
Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту 
загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЬОГО 0,000 / 0,000 0,000 0,000 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна про] 
! Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 
' Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію їівеї 

Голова Миргородської районної державної адміністрації 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення 

>ама не поділяється на підпрограми. 

;тфцінних проектів (програм). 

Ю.М. Коваленко 
(ініціали та прізвище) 

Т.В. Сидоренко 
(ініціали та прізвище) 


