
ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджетні

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0210000
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської 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

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво/ реконструкцію 
/придбання житла 14549000000

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною  класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 344 600 гривень, у тому числі загального фонду - 15 000 000 гривень та спеціального фонду - 8 344 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами,
Бюджетний кодекс України від 08.07 10 № 4282-IV зі змінами.
Закон України " Про Державний бю джет України на 2022 рік " від  02 12.2021 № 1928-ІХ
Наказ Міністерства ф інансів України від 26.08.2014 р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бю джетів та звітів про їх виконання", 
Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки Рішення ММР від 21 12 2017 № 32/7 
Закон України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні " із змінами та доповненнями від 05 02 1993 № 2998-ХІІ,
Постанова КМУ " Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України ("Молодь України")",
Р ішення Миколаївської міської ради від 23 12 2021 №12/189
Про бюджет Миколаївської м іської територіальної громади на 2022 рік

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

|№ з/п Цілі державної політики |!
_____ :_____

Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади шляхом виконання прийнятих програм та рішень дл я  забезпечення захисту прав та інтересів ] 
мешканців міста



7. Мета б ю д ж етно ї програм и

Створення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло, і зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва запровадження нових фінансово-кредитних механізме, спрямованих на вирішення житлових проблем молоді 
Поліпшення демографічно' ситуації у м іс т і Миколаєві у зв'язку із наданням пільг під час отримання та користування кредитом у раз: народження дітей

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п ЗавданняІ " Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та 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 громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

15 000 000 8 344 600 23 344 600|

Усього 15 000 000 8 344 600 23 344 600

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 забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки 15 000 000 8 344 600 23 344 600]

Усього 15 000 000 8 344 600 23 344 бОО]

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
О диниця

виміру
Д ж ер ел о  інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на надання кредитів грн рішення М иколаївської м іської ради 15 000 000і 8 344 600 23 344 600

кількість молодих сімей, які перебувають на обліку ОД довідка МРУ Держмолодьжитла 289| 289

2 продукту
кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий 
довгостроковий кредит

од довідка М РУ Держмолодьжитла 17 17

3 ефективності
середні витрати на однин кредитний договір(обсяг видатків/кількість укладених 
договорів)

грн ж розрахунок 882 352,94 490 858,82 1 373 211.76

4 Я К О С ТІ ^ У /

темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком , ■ / / в ід с розрахунок -10.53 -10,53

Керуючий справами виконавчого комітету /  _ у
Миколаївської міської ради /  ' Андрій ВОЛКОВ

У  (підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

(ПІДПИС) (ініціали/ініціал, прізвище'


