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Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми на 2017 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, 
рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 № 756 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік 
департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної 
адміністрації за КПКВК МБ 5318100, затвердженого наказом департаменту 
агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації та 
департаментом фінансів Рівненської обласної державної адміністрації 
від 27.01.2017 № 5/5, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ департаменту 
агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації та 
департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації 
від 24.03.2017 № 22/86 «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 
2017 рік».

Директор департаменту Директор департаменту фінансів
асної державної

Л.А.Біляк



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту агропромислового розвитку 
Рівненської обласної держ авної адміністрації 
і департаменту фінансів Рівненської обласної держ авної 
адм іністрації 
27 січня 2017  №  5/5

(у редакції наказу департаменту агропромислового 
розвитку Рівненської обласної держ авної адм іністрації і 
департаменту фінансів Рівненської обласної держ авної 
адм іністрації
від 0 #   2017  року №  '#?!/% & )

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5318100 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної держ авної адміністрації

2.

(КПКВК МБ)

5318100

(найменування головного розпорядника)

Д епартамент агропром ислового розвитку Рівненської обласної держ авної адм іністрації

3.

(КПКВК МБ)

5318100

(найменування відповідального виконавця)

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію ) та

придбання житла
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної профами)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2195,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
1700,00 тис. гривень та спеціального фонду -  495,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2016 № 410 «Про обласний бюджет на 2017 рік»,

Рішення Рівненської обласної ради від 17.03.2017 № 505 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»,



Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 № 756 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»,
Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному 

господарстві», Указ Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 376 «Про заходи щодо 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження Положення про 
порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництв на селі», від 
05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на 
селі», Концепції розвитку сільських територій, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 
1088-р «Про схвалення стратегії розвитку туризму і курортів», 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».

6. 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.

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

№ з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1. 5318106 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським
забудовникам

2. 5318109 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних 
пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7



1.

5318106 Підпрограма Надання 
державного пільгового 
кредиту індивідуальним 
сільським забудовникам

1300,0 495,00 1795,00

Завдання

2.

5318109 Підпрограма Витрати, 
пов'язані з наданням та 
обслуговуванням 
державних пільгових 
кредитів, наданих 
індивідуальним 
сільським забудовникам

400,0 400,0

Усього 1700,0 495,0 2195,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
________________________________________     (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

к п к в к Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1 Обласна цільова 
програма індивідуального житлового 
будівництва у сільській місцевості 
"Власний дім" на 2016-2020 роки

5318106
5318109

1200,0
400,0

400,00 1600,00
400,0

П ідпрограма 2 Програма розвитку  
туризм у в Рівненській області на 
2016-2020 роки

5318106 100,0 95,0 195,0

Усього 1700,0 495,0 2195,0
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма

5318106 Завдання Надання пільгового 
кредиту сільському населенню  
для будівництва, утеплення, 
придбання житла, проведення і 
підключення інженерних мереж  
до 2020 р.

Рішення обласної ради від 
25.12.2015 №  19 «Про 
Обласну цільову програму 
індивідуального житлового 
будівництва у сільській 
місцевості «Власний дім» на 
9 0 1 0-9П9П ппкмуі



т — затрат

2 продукту
Кількість введених будинків Шт. 8

Придбано будинків Шт. 4

Утеплено будинків Шт. 20

Укладено договорів Шт. 42

Введених інженерних мереж Шт. 9

3 ефективності

4 якості X
Середня сума кред. Тис. грн. 100,0

Підпрограма
5318106 Завдання 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

Рішення обласної ради від 
11.03.2016 № 117 «Про 
Програму розвитку туризму в 
Рівненській області на 2016- 
2020 роки»

1 затрат

2 продукту
У кладено дог. Шт. 4

3 ефективності
Середня сума кред. Тис. грн. 50,0

4 якості X

Підпрограма

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
___________________________          (тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

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



Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Інвестиційний проект 1

Надходження із 
бюдж ету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

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.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

(підпис)
Н.І. Переходько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


