
ЗАТВЕРДЖЕНО

 07.03.2019 р. N 117

0200000
(код)

0210000
(код)

0218821
1060

(код) (КФКВК)

4.

5.

Виконком Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/придбання житла

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -221 870,00 гривень, у тому числі загального фонду - 94 340,00 гривень та спеціального фонду     -         

127 530,00 гривень.

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" ( зі змінами),  

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» ( зі змінами), 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 ХХХІУ сесії УІІ скликання № 1452 від 28.02.2019 р.  «Про зміни до бюджету  міста Ужгород на 2019 рік» 

3.

Наказ / розпорядчий документ

Виконком Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(найменування головного розпорядника)

Виконком Ужгородської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 

1209)

1.

2.



6.

N з/п

1

7.

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Надання пільгових довгострокових

кредитів молодим сім’ям та

одиноким молодим громадянам на

будівництво/придбання житла

94340 127530 221870

94340 127530 221870

(грн)
10.

Усього

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Мета бюджетної програми     Запровадження механізму забезпечення  житлом учасників АТО/членів їх сімей/та внутрішньо переміщених осіб 

Завдання
   Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян



N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма забезпечення молоді,

учасників АТО та внутрішньо

переміщених осіб житлом у м.

Ужгороді на 2018-2022 роки»

94340 127530 221870

94340 127530 221870

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

загальний обсяг видатків , які

передбачені для надання кредитів
 грн. бюджетні призначення 94340 127530 221870

2 продукту

кількість сімей, яким планується 

надати кредит
од. журнал реєстрації 1

кількість квартир, отриманих за 

рахунок кредиту
од. журнал реєстрації 1

3 ефективності

середня вартість одного кредиту
од. розрахунковий показник 221870

4 якості

відсоток вчасно виданих кредитів % розрахунковий показник 100

(підпис)

(підпис)

07  березня 2019 р.

М. П.

Б. АНДРІЇВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. ГАХ

Департамент фінансів та бюджетної політики

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Результативні показники бюджетної програми:

Усього

Міський голова

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики


