
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Розпорядження голови райдержадміністрації

Бериславська районна державна адміністрація_________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№
ПАСПОРТ

1.

2 .

0200000
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Бериславської районної державної адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Бериславської районної державної адміністрація

04059987
(код за ЄДРПОУ)

04059987

3.

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0218230 8230 0380

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(код за ЄДРПОУ)

6520600000

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 50000 гривень, у тому числі загального фонду -50000 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від А28 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Районна цільова програма з формування та забезпечення загонів територіальної оборони матеріально -  технічними засобами на 2017- 
2020 роки згідно рішення сесії районної ради від 27.06.2017 року №199.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів"
- Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2019 року № 500 "Про районний бюджет на 2020 рік"



6. Цілі державної політики, на досягнення, яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Заходи щодо забезпечення проведення навчальних зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони 
Забезпечення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної 
оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 
відпрацювання навичок бойової підготовки

7. Мета бюджетної програми: Формування та забезпечення загонів територіальної оборони матеріально- технічними засобами під час 
проведення навчальних зборів.
8. Завдання бюджетної програми:_____________________________________________________________________ ____________________

№ з/п Завдання
1 Заходи щодо забезпечення проведення навчальних зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони

2 Забезпечення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної 
оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 
відпрацювання навичок бойової підготовки

А

9. Напрями використання бюджетних коштів:
____________________ (грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 : 5 6
1 Забезпечення загонів територіальної оборони 

матеріально -  технічними засобами
50000 0 50000

Усього 50000 0 50000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
______________________(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Районна цільова програма з формування та забезпечення загонів 50000 0 50000



територіальної оборони матеріально - технічними засобами на 2017-2020 роки

Усього 50000 0 50000

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру-

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Видатки на забезпечення 124-ї 
окремої бригади територіальної 
оборони

гри Рішення Бериславської районної ради від 10.01.2020 року 
[ № 507 «Про внесення змін до рішення 37 сесії районної 
ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 « Про 
районний бюджет Бериславського району на 2020 рік». 
Розрахунок обсягу видатків на проведення заходів щодо 
забезпечення 124-ї окремої бригади територіальної 
оборони під час проведення навчальних зборів

50000 50000

2 продукту
Чисельність особового складу 
124 -ї окремої бригади 
територіальної оборони

Чол.. Лист Бериславського військового комісаріату 187

A

187

3 ефективності
Середні видатки на забезпечення 
життєдіяльності однієї особи

грн./чол. обсяг видатків на проведення заходів / чисельність 
особового складу

267,37 267,37

4 якості
Рівень забезпеченості особового 
складу

%

Ê

0 % ^ а ш щ ^ ^ ^ їь т а т  програми

Ür.®V г ...  Y'o 9  \\

100 100

Голова районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового у:

Роман СТАВРОСТ
(ініціали та прізвище)

Ірина ЛИТВИНОВА
(ініціали та прізвище)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Розпорядження голови райдержадміністрації

Бериславська районна державна адміністрація_________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/  У . Р /Л Р М ) №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000

Бериславської районної державної адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Бериславської районної державної адміністрація

04059987
(код за ЄДРПОУ)

04059987

3.

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0218220

(найменування відповідального виконавця)

8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення

(код за ЄДРПОУ)

6520600000

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної ( 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 30000 гривень, у тому числі загального фонду -30000 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від А28 № 254/96);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

рішення сесії районної ради від 28.11.2019р №472 “Районна програма “ Призовна дільниця 2020-2022 роки ”

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів"



6. Цілі державної політики, на досягнення, яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення ( підвіз призовників)

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення ( підвіз призовників)

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення заходів підвищення готовності 

мобілізаційних ресурсів та якості призовних 
ресурсів.

30000 0 д 30000

Усього 30000 0 30000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Районна програма " Призовна дільниця 2020-2022 роки " 30000 0 30000

Усього 30000 0 30000



11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на 
транспортні витрати по 
перевезенню призовників на 
обстеження до обласної 
лікарні, до обласного 
призовного пункту

грн

Г

кошторис 30000 30000

2 продукту
Кількість здійснених 
перевезень юнаків призовного 
віку на мед. комісію

Акт виконаних 
робіт

13 13

3 ефективності
Середні витрати на підвіз 
юнаків призовного віку на мед. 
комісію та на обласний збірний 
пункт

грн Розрахунок до 
кошторису

2318,00
А

2138,00

4 якості
Забезпечення перевезення 
юнаків призовного віку на мед. 
комісію та до обласного пункту

%

----------------  п о крої ратай

100 100

Голова районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

/у  , ~ ' ,с> _ \ ч .
упр-.

&  У /  , \ У  «  V;.>  <п~ / . \ \ ^ 0 \л
г и  -г- |£ І ̂  ± і

Начальник фінансового упраї

» у.ф “:'о у  о > У  
У о а їн а - '6'

(підпис)

Роман СТАВРОСТ
(ініціали та прізвище)

Ірина ЛИТВИНОВА
(ініціали та прізвище)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Розпорядження голови райдержадміністрації

Бериславська районна державна адміністрація_________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/  V .  Р г   №
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000
(код програмної класифікації видатків т 

кредитування місцевого бюджету)

0210000

Бериславської районної державної адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Бериславської районної державної адміністрація

04059987
(код за ЄДРПОУ)

04059987

3.

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 6520600000

(код програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 11796136,00 гривень, у тому числі загального фонду -11796136,00 
гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від А28 № 254/96);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

- Наказ Міністерства охорони здоровя україни від 26.05.2010 № 283/437"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоровя"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів"
- Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2019 року № 500 "Про районний бюджет на 2020 рік"



Цілі державної політики, на досягнення, яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1. Поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

І-

9. Напрями використання бюджетних коштів
№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1. Забезпечення надання населенню амбулаторно- 
поліклінічної допомоги
Забезпечення надання населенню стаціонарної 
медичної допомоги

11796136,00

А

11796136,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5
Програма розвитку та фінансової підтримки 
комунального некомерційного підриємства 
"Бериславська центральна райони лікарня" 

Берисласької районної ради на 2019-2021 роки

3828036,00 3828036,00

Усього 3828036,000 3828036,000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

1 затрат



Кількість установ од. Статут 1
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 344,00 4,50 348,50
у т.ч. лікарів од. Штатний розпис 66,75 2,25 69,00
Кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах

ОД. Наказ № 87 від 29.01.2019 р."Про оптимізацію 
ліжкового фонду КУ "Бериславська ЦРЛ"

136 136

Кількість ліжок у денних стаціонарах ОД.

І-

Наказ № 129 від 15.04.201 Зр 2Про 
упорядкування роботи ліжок денного 
перебування в стаціонарі КУ "Бериславська 
ЦРЛ" та ліжок денного стаціонару в районній 
поліклініці"
Наказ № 8771 від 29.01.2019 р."Про відкриття 
ліжок денного стаціонару"

7 7

Зовнішня кубатура будівлі тис. куб. м Технічна документація 66,9 66,90
2 продукту 0,00

Кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах

тис. од Статистичний аналіз роботи стаціонару 
(ф-016)

46,20 46,20

Кількість ліжко-днів у денних 
стаціонарах

тис. од Наказ № 129 від 15.04.201 Зр "Про 
упорядкування роботи ліжок денного 
перебування в стаціонарі КУ "Бериславська 
ЦРЛ" та ліжок денного стаціонару в районній 
поліклініці"

і;ю 1,10

' кількість лікарських відвідувань 
(у поліклініки)

тис. осіб Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.- 
20)

106,40 5,0 111,40

кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі

тис. осіб Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф- 
016)

6,30 6,30

3 ефективності 0,00
Завантаження ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

% Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф- 
016)

100,00 100,00

Завантаженність ліжкового фонду у 
денний стаціонар

% Звіт лікувально-профілактичного закладу 
(ф.-20)

100,00 100,00

Середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

днів Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф- 
016)

7,50 7,50



якості 0,00
Рівень виявлення захворювань на 
ранніх стадіях

% Талон для реєстраціх заключних (уточнених) 
діагнозів (ф.-025-2/0)

71,00 71,00

Рівень виявлення захворювань у осіб 
працездатного віку на рінніх стадіях

% Талон для реєстраціх заключних (уточнених) 
діагнозів (ф.-025-2/0)

75,00 75,00

Зниження рівня захворюваності в 
порівнянні з попереднім роком

коеф. Талон для реєстраціх заключних (уточнених) 
діагнозів ( Ф - 0 2 5 - 2 ^ ^ = ^ ^

1,00 1,00

Зниження показника летальності до коеф. Статистичний аналіз. роЩтй §т|ішнару
(Ф-016) М /  ГГГ~1\%  А------------------- п -В- ---  лг і -ТІ-—\-м ^ ц--------------

1,60 1,60

Г олова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

гЗ5 о

•'̂ МНІСГР̂  
• Ч,П! <9%- .

/ПОУ
У^Раїн

АВРОСТ

Ірина ЛИТВИНОВА



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Розпорядження голови райдержадміністрації 

„ Бериславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/ ¥ .  О /   ж _________________
П А С П О РТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Бериславської районної державної адміністрація 04059987
(код програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Бериславської районної державної адміністрація 04059987

(код програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)' (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету) “

3. 0212144 2144 0763 Централізованні заходи з лікування хворих на цукровий та 6520600000
нецукровий діабет

(код програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого

бюджету)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 245013,00 гривень, у тому числі загального фонду -245013,00 гривень 
та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від А28 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
- Наказ Міністерства охорони здоровя україни від 26.05.2010 № 283/437"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоровя"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів"
- Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2019 року № 500 "Про районний бюджет на 2020 рік"



6. Цілі державної політики, на досягнення, яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1. Поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
2 Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину
9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1. Відшкодування вартості препаратів інсуліну та 
десмопресину

245013,00

А

245013,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

1 затрат
Видатки на відшкодування вартості 
препаратів інсуліну та десмопресину

тис. грн. план використання бюджетних 
коштів на 2020 рік

245013,00 245013,00

2 продукту



і Кількість хворих на цукровий діабет, 
що забезпечуються препаратами 
інсуліну

осіб Дані медичного обліку 198 198

Кількість хворих на нецукровий 
діабет, що забезпечуються 
препаратами десмопресину

осіб Дані медичного обліку 1 1

3 ефективності 0,00
Забезпечення хворих на цукровий 
діабет препаратами інсуліну

% Дані аналізу 100,00 100,00

Забезпечення хворих на нецукровий 
діабет, що забезпечуються 
препаратами десмопресину

% Дані аналізу 100,00 100,00

4 якості
Дінаміка кількості хворих на 
цукровий діабет, забезпечених 
інсуліном

% Розразунково 100,00 100,00

Дінаміка кількості хворих на 
нецукровий діабет, забезпечених 
десмопресину

% Розразунково 1О0,ОО 100,00

Г олова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальгик фінансового управління

■ » і * »  А в ї ^  

сГ у?-'

Ь } Роман СТАВРОСТ
о- ® сг <р
Ч"£ ~і/м  °оу  о 

на

„  # >  '■

А
Ірина ЛИТВИНОВА



Затвердж ен о
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 №  836( у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови районної державної адміністрації 

Бериславської районної державної адміністрації

^  (уайменуваннд головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

& / '  №

0200000 
(код)

2  0210000 
(код)

3 . 0218831
(код)

4. О бсяг бю джетних призначень/бю джетних асигнувань -300 000 гривень, у тому числі загального фонду -0 гривень та спеціального фонду -300 000 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми
- Конституція України (зі змінами),
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- У каз Президента України "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” від 27.03.1998 №  22/98;

- постанова Кабінету М іністрів України від 03.08.1998 року №  1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки

- постанова Кабінету М іністрів України від 05.10.1998 року №  1597 "Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла

- Закон України "Про державний бю джет на 2020 рік”;
- наказ М іністерства фінансів України від 06.08.2014 року №  836 "Правила складання паспортів бю джетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" ( у редакції від 29.12.2018 №  1209);
- ріш ення Чаплинської районної ради від 20.12.2019 року №  500 "Про районний бюджет на 2020 р ік " ;

- ріш ення Херсонської обласної ради від 30.11.2011 року №  337 "Про регіональну програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012 -2020 роки"(зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1
Розширення інвестування в будівництво ж итла на селі, створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції, придбання житлових будинків у сільських населених пунктах області шляхом надання пільгових кредитів 
індивідуальним сільським забудовникам

2 Поліпш ення інфраструктури села, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існую чих комунікацій

3 Розвиток особистого селянського господарства, підвищення рівня самозайнятості сільського населення

7. М ета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва, добудови, реконструкції та  придбання житла сільському населенню , розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села.

8. Завдання бю джетної програми

№
з/п

Завдання

1
Поліпш ення житлових і соціально-побутових умов сільського населення, розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості населення та 
поліпшення інфраструктури села

індивідуального житлового будівництва на селі" (зі змінами); 

на селі" (зі змінами); *

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Бериславська районна державна адміністрація О И О  І)
(найменування головного розпорядника) —- ' “ '

Бериславська районна державна адміністрація • О  ^  О  & 9 * $ ^  ^
і.-

(найменування відповідального виконавця)

№ 3/   1060_____  Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)



9. Напрями використання бю джетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1
Надання довгострокових пільгових кредитів на будівницто (добудову), 
реконструкцію  та придбання житла, інженерне облаштування житла, розвиток 
особистого селянського господарства

0 300 000 300 000

Усього 0 300 000 300 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми

№ Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлбвих умов сільського 
населення "Власний дім" на 2012-2020 роки" 0 300 000 300 000

Усього 0 300 000 300 000

11. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяги надання кредиту індивідуальним 
забудовникам житла на селі

грн кошторис 0 300 000 300 000

2 продукту

Кількість індивідуальних сільських 
забудовників, яким будуть надані пільгові 
кредити

один. розрахунок 0 3 3

3 ефективності

Середня сума кредиту, наданого одному 
забудовнику

грн розрахунок 0 100 000

4 якості /У г

Питома вага забудовників, які отримали 
пільгові кредити, в загальній кількості 
забудовників відповідно до Програми на 2020 
рік

% розрахунок 0,0 / " VІ  -  1 
_  І І І І .

Н ачальник фінансового управліи
!]>з; ї  І \ ЇЧ І  «і 
І а в і і ж у ї \ 

Д ата погодження* \  ' із®»**
\\% ■(- \,_ 'в\ V-!м. п. \ \

о-

(підпис)

Роман Ставрост
(ініціал, прізвище)

Грина Л итвинова
(ніціал, прізвище)


