
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПЮМИСЛОЮГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

2 6 ■ С 3 2019 року м. Рівне № ^ ^

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, та 
рішення Рівненської обласної ради від 15.03.2019 № 1297 «Про внесення змін 
до обласного бюджету Рівненської області на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік департаменту 
агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації за 
КПКВК МБ 2418831 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі», що додається.

Директор департаменту Н.ПЕРЕХОДЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту агропромислового розвитку Рівненської 
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ету)

Яе. <?з. № £ /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 2418831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(код) (К Ф КВК) (найменування бю дж етн ої програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3103000 гривень, у тому числі загального фонду 2170000 гривень та 
спеціального фонду 933000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету міністрів України № 1211 від 03.08.1998 «Про затвердження положення про порядок 
Формування і використання коштів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, постанова Кабінету міністрів України 
№ 1597 від 05.10.1998 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», Указ 
Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанова 
Кабінету міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, рішення 
Рівненської обласної ради від 25.12.2015 № 19 № «Про Обласну цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській 
місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки», рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2016 № 117 «Про Програму розвитку туризму



в Рівненській області на 2016-2020 роки», Рішення Рівненської обласної ради від 14.12.2018 № 1265 «Про обласний бюджет Рівненської 
області на 2019 рік» зі змінами.

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

№ з/п Ціль державної політики
1. Забезпечення сільських жителів житлом, розвиток інфраструктури сіл
2. Розширення сфери зайнятості сільського населення

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для забезпечення житлом та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового 
будівництва у сільській місцевості, підвищення рівня інженерного облаштування сільських населених пунктів.

Забезпечення необхідних умов для ефективної реалізації туристичного потенціалу Рівненської області, створення на його базі якісних 
конкурентоздатних туристичних продуктів та пропозицій, які сприятимуть формуванню позитивного туристичного іміджу, програми

8. Завдання бюджетної прогрпми

№ з/п Завдання
1. Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для: спорудження житлових будинків, реконструкції та 

капітального ремонту, придбання житла, утеплення житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх до 
існуючих комунікацій.

2. Становлення місцевого туристичного продукту, розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та території.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1. Надання пільгових довгострокових кредитів 2170000 933000 3103000



... - ....... -----

Усього 2170000 933000 3103000

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. Обласна цільова програма 

індивідуального житлового 
будівництва у сільській місцевості 
«Власний дім» на 2016-2020 роки

2000000 800000 2800000

2. Програма розвитку туризму в 
Рівненській області на 2016-2020 роки

170000 133000 303000

Усього 2170000 933000 3103000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг витрат, які 
передбачені для надання 
пільгових кредитів 
індивідуальним сільським 
забудовникам

грн. Рішення Рівненської 
обласної ради від 
14.12.2018 № 1265 «Про 
обласний бюджет 
Рівненської області на 
2019 рік» зі змінами.

2000000 800000 2800000

Обсяг витрат, які 
передбачені для надання 
пільгових кредитів для

грн. Рішення Рівненської 
обласної ради від 
14.12.2018 № 1265 «Про

170000 133000 303000



розвитку сільського 
туризму

обласний бюджет 
Рівненської області на 
2019 рік» зі змінами.

.... .

2 продукту
Кількість осіб, яким 
планується надати 
довгостроковий кредит в 
поточному році 
індивідуальним сільським 
забудовникам

осіб Журнал реєстрації 
договорів на видачу 
кредиту

38 13 51

Кількість осіб, яким 
планується надати 
довгостроковий кредит в 
поточному році для 
розвитку сільського 
туризму

осіб Журнал реєстрації 
договорів на видачу 
кредиту

4 3 7

3 ефективності
Середній розмір 
довгострокового кредиту на 
1 особу

тис. грн. розрахунково 58,33 58,33 58,33

4 ЯКОСТІ

Динаміка кількості 
профінансованих договорів

відс. розрахунково 100 100 100



фЬ
Кб

Директор департаменту агропромислового

розвитку Рівненської обласної державної 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів

обласної державної адміністрації

(підпис)
Н.І. ПЕРЕХОДЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.С.СЛІГОЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)


