
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження МІСЬКОГО голови
від " ^ У ^ року № /■ ? -/£ >
Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в ід _______________№_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

03084813
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03084813
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної

Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218821
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________8821_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________1060________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/ реконструкцію/ 
придбання житла_____________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

02536000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 260 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 260 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми



1.Бюджетний Кодекс України;
2.3акон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року N2584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла", зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року N9 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
7. "Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 №705;
8. Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» від 24.12.2021 №706

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

|№ з/п Цілі державної політики !
1 Забезпечення молоді житлом шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (реконструкції) чи придбання житла за рахунок бюджетних коштів.

7. бюджетної програми
Забезпечення можливості будівництва (реконструкції) та придбання житла окремим категоріям громадян.

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання |
1 Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 24 260 24 260

Усього 24 260 24 260

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік 24 260 24 260

Усього 24 260 24 260

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла
1 затрат

Сума коштів, яка передбачена для надання пільгових довгострокових кредитів 
в поточному році грн.

Рішення міської ради від 24.12.2021 р. 
№706 "Про бюджет Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік", 
розрахунок

24 260 24 260

2 продукту
Кількість договорів, за якими планується надання пільгового довгострокового 
кредиту ОД.

Договір з Вінницьким регіональним 
управлінням Держмолодьжитла

1 1

3 ефективності



Середня сума кредиту за одним кредитним договором грн- Розрахунковий показник 24 260 24 260
4 ЯКОСТІ

Відсоток виконання плану відс. Розрахунковий показник 100 100

Динаміка наданих кредитів порівняно з минулим роком, в т.ч.:

-  ПО кількості Д відс. Розрахунковий показник 1/0 1/0
- за сумами / / відс. Розрахунковий показник 24260/0 24260/0

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

чансів

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

А Атаманенко

І. Солоненко
59- 52-06


