
2021 рік

1. (0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(2)(1)(6)(0)(8)(4) (6) (0) (8) (4) (0) (6) (1) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №
836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області (4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла (код бюджету)

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програми
Напрями використання бюджетних коштів*

N
з/п

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення своєчасного надання та обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво та придбання житла

Забезпечити своєчасне надання та обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

Завдання

Здійснення виплат, пов`язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 900 - 900 - - - -900 - -900

900 - 900 - - - -900 - -900

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 900 - 900 - - - -900 - -900

900 - 900 - - - -900 - -900

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

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

1 затрат

1
кількість громадян, які перебувають на обліку

осіб
внутрішній
документ

6,00 - 6,00 - - - -6,00 - -6,00

2 продукту

1

кількість укладених договорів, за якими
планується здійснювати обслуговування кредитів од.

внутрішній
документ

6,00 - 6,00 - - - -6,00 - -6,00

3 ефективності

1
середні витрати на обслуговування одного
кредитного договору тис.грн. розрахунок 150,00 - 150,00 - - - -150,00 - -150,00

4 якості

- - - - - - - - -

Усього

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Місцева програма  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний
дім" у Люблинецькій селищній раді на 2021-2022 роки

Усього

Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Джерело
інформації

Одиниця виміру

Відхилення
N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
N
з/п

2

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання )житла

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз стану виконання результативних показників



У 2021 році були відсутні звернення по наданню кредитів

Програма не виконана через відсутність звернень по наданню кредитів

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Сіховська Н. М.

(ініціали/ прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Вавриш М. І.
(ініціали/ прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


