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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.06.2020 року №212

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1.

1100000

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

1110000

22771264

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим
сім`ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла

1118821

8821

1060

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

22771264

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

320 170.42

320 170.42

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

гривень, у тому числі загального фонду

0

22201100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»; Положення про управління молоді та спорту Хмельницької міської ради», Комплексна
Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11 грудня
2019 року №6 “Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 червня 2020 року №6 «Про внесення змін до бюджету міста
Хмельницького на 2020 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики

забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріями громадян.

7. Мета бюджетної програми
забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріями громадян.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

1
1

3

4

5

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

0

320 170.42

320 170.42

УСЬОГО

0

320 170.42

320 170.42

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

№ з/п
1
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і
спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки

0

320 170.42

320 170.42

Усього

0

320 170.42

320 170.42

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

1

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

кількість громадян, які перебувають на обліку

од.

звіт про рейтинг

387

387

387

кількість укладених договорів, за якими погашають відсотки

од.

звіт

3

3

3

од.

звіт

24

24

24

грн.

розрахунок

800

800

800

%

розрахунок

356

356

356

затрат

продукту

кількість укладених договорів, за якими планується
здійснювати обслуговування кредитів
ефективності

середні витрати на обслуговування одного кредитного
договору
якості

динаміка виділених коштів з спеціального фонду, наданих для
кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла порівняно з попереднім роком.

