
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Наказ Міністерства фінансів України 

  26 серпня 2014 року № 836 
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Розпорядження міського голови   25.09.2018р. № 432 

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

  (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

  бюджету) 

  наказ 

 

_Департаменту фінансів та бюджетної політики 

Ужгородської міської ради__________________________ 

  (найменування місцевого фінансового органу) 

  25.09.2018 р. №  

 Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

1.   0200000            Виконавчий комітет Ужгородської  міської  ради_____________________ 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. _0210000            Виконавчий комітет Ужгородської  міської  ради 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. _0216080                                 Реалізація державних та місцевих  житлових  програм  

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



 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1918,172 тис. гривень, у тому числі загального фонду –  
67,925 тис. гривень та спеціального фонду –  1850,247 тис. гривень. 

 
5.Підстави для виконання бюджетної програми:  Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України 

"Про місцеве самоврядування в Україні",  Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  рішення ХУ сесії УІІ скликання № 760 від 

12.09.2017 р. «Про Програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. 

Ужгороді на 2018-2022 роки», Постанова КМУ  від 29.05.2001р. № 584 «Про порядок надання пільгових 

довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким  молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ 

придбання житла, рішення УІІІ сесії Закарпатської обласної ради УІІ скликання  21.09.2017 р.№ 909 «Про 

комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018-2022 роки»,  рішення ХУІІІ сесії УІІ 

скликання від 14.12.2017р. №905 «Про зміни до рішення ХУ сесії УІІ скликання від 12.09.2017 р. № 760», рішення 

ХХІ сесії УІІ скликання № 1032 від 23.02.2018 р. «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік», рішення ХХІІІ сесії УІІ 

скликання № 1074 від 15.05.2018 р.  «Про бюджет міста на 2018 рік», розпорядження міського голови № 414 від 

13.09.2018 р. «Про розподіл субвенцій». 

 

 
 

6.Мета бюджетної програми    Запровадження механізму забезпечення доступним житлом учасників АТО/членів їх 

сімей/та внутрішньо переміщених осіб та забезпечення здійснення виплат, пов’язаних з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/придбання житла молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам, забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа. 
 
       

7.Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 
 

 

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 
    

1 0216081 0610 

Будівництво житла  для окремих категорій населення відповідно 

до законодавства 



2 0216084 0610 

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла 

3 0216083 0610 

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
 

      (тис.грн) 

№ 

КПКВК КФКВК 

Підпрограма/завдання Загальний Спеціальний 

Разом з/п бюджетної програми 
2 

фонд фонд 
       

1 2 3 4 5 6 7 

1 0216081 0610 
Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства 

- 440,0 440,0 

   

Завдання: Надання безповоротної фінансової 
допомоги учасникам АТО (членам їх сімей)та 
ВПО для забезпечення доступним житлом 

- 440,0 440,0 

2 0216084 0610 

 Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання 
житла 

67,925 3,396 71,321 

   

Завдання: Здійснення виплат, пов’язаних з 
наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих на 
будівництво/ реконструкцію/ придбання житла 

67,925 3,396 71,321 

3 0216083 0610 

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх 
числа  1406,851 1406,851 

   

Завдання: Забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа  1406,851 1406,851 

   Усього 67,925 1850,247 1918,172  



 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі  бюджетної  програми 

 
 

    (тис. грн) 

Назва регіональної цільової програми 

КПКВК 

Загальний Спеціальний 

Разом 
та підпрограми фонд фонд   

     

1 2 3 4 5 

Програма забезпечення молоді, учасників АТО та 
внутрішньо переміщених осіб житлом  у м. Ужгороді на 
2018-2022 роки 

0216080 

67,925 1850,247 1918,172  

Підпрограма 1 

Будівництво житла для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства 

0216081 - 440,0 440,0 

Підпрограма 2  

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 

пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 

на будівництво/реконструкцію/придбання житла 

0216084 67,925 3,396 71,321 

Підпрограма 3 

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

0216083 - 1406,851 1406,851 

Усього  67,925 1850,247 1918,172  
 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 
 

 

№ 

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 
з/п      

      

1 2 3 4 5 6 



 

0216081 

Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 
    

Завдання: Надання безповоротної фінансової допомоги учасникам АТО (членам їх сімей) та ВПО для 

забезпечення доступним житлом 

1  затрат    

  загальний обсяг видатків  тис. грн. кошторис 440,0 

2  продукту    

  

кількість учасників АТО/ВПО, яким 

планується надати безповоротну 

фінансову допомогу для 

забезпечення доступним житлом од.  розрахунковий показник 1 

  

площа, на яку надано безповоротну 

фінансову допомогу  

кв.м. 

 розрахунковий показник 48,96 

3  ефективності    

  

середня вартість 1 кв.м. житла за 

рахунок безповоротної фінансової 

допомоги тис. грн.  розрахунковий показник 8,987 

4  якості  х  

  

Відсоток наданих безповоротних 
фінансових допомог до 
запланованих % розрахунковий показник 100 

 0216084 

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

громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 

  

Завдання 2. Здійснення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових 

кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 

1  затрат    

  загальний обсяг видатків  тис. грн. кошторис 71,321 

2  продукту    

  

кількість укладених договорів, за 

якими планується здійснювати  

обслуговування кредитів од.  журнал реєстрації 3 

3  ефективності    

  

середні витрати на обслуговування 

одного кредитного договору тис. грн. розрахунковий показник 23,774 

4  якості  х  

  

Відсоток укладених угод від 
запланованих % розрахунковий показник 100 

   



 0216083 

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

  Завдання: Забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

1  затрат    

  загальний обсяг видатків  тис. грн. кошторис 1406,851 

2  продукту    

  

кількість квартир (будинків) які 

планується придбати од.  журнал реєстрації 3 

3  ефективності    

  

середні витрати на придбання однієї 

квартири (будинку) тис. грн. розрахунковий показник 468,950 

4  якості  х  

  

відсоток придбаних квартир 
(будинків) до запланованих % розрахунковий показник 100 

   

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2 

           (тис. грн) 
   Касові видатки станом на План видатків звітного Прогноз видатків до кінця Пояснення, що    

реалізації інвестиційного 

Код 
Найменування джерел 

КПКВК 01 січня звітного періоду 

 

періоду 

 характеризують    

проекту
3  

надходжень     джерела 
  

загальний спеціальний 
 

загальний спеціальний 
 

загальний спеціальний 
 

   

разом разом разом фінансування    фонд фонд фонд фонд фонд фонд        

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

 Підпрограма 1            

 Інвестиційний проект 1            
 Надходження із            

 бюджету            
 Інші джерела  

х 
  

х 
  

х 
   

 фінансування (за видами)         
            

 …            

 Інвестиційний проект 2            

 …            

 Усього             
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

 
 



2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 

 

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 

 

Міський голова __________ ___Б.Є. АНДРІЇВ________ 
(підпис) (ініціали та прізвище) 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Директор департаменту  фінансів 

та бюджетної  політики           __________ ___Л.М. ГАХ  

  (підпис) (ініціали та прізвище) 

 


