
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

10.  01.2022                                         м. Мелітополь                                                 № 7

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік

Керуючись  статтями  6,  18  Закону  України  «Про  місцеві  державні 
адміністрації»,  Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-
цільового  методу  складання  та  виконання  місцевих  бюджетів»,  який 
зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  10.09.2014  за  № 1103/25880 
спільним  наказом  Міністерства  фінансів  України,  наказом  Міністерства 
соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового 
переліку  бюджетних  програм і  результативних  показників  їх  виконання  для 
місцевих  бюджетів  у  галузі  «Соціальний  захист  та  соціальне забезпечення», 
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за №  685/32137 
та  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  27.07.2011  №  945  «Про 
затвердження  Примірного  переліку  результативних  показників  бюджетних 
програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 
місцевих бюджетів» та відповідно до рішення Мелітопольської районної ради 
від 14.12.2021 № 7 «Про районний бюджет на 2022 рік»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік за КПКВК МБ та 
КФКВК, що додаються, а саме:

1)  0213242 1090 «Інші заходи у сфері соціального захисту і  соціального 
забезпечення» (додається); 

2)  0218831  1060  «Надання  довгострокових  кредитів  індивідуальним 
забудовникам житла на селі» (додається).

2. Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на  першого 
заступника голови районної державної адміністрації Андрія Фесика.

Голова                                         Ігор СУДАКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Мелiтопольська районна державна адмiнiстрацiя Запорiзької областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2022 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1. 0200000 Мелiтопольська районна державна адмiнiстрацiя Запорiзької областi 02126314
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області 02126314
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0213242 3242 1090 0831020000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань гривень, у тому числі загального фонду гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охоронну діяльність», «Бюджетний кодекс України».

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Заходи, для забезпечення належного утримання майна спільної власності територіальних громад району
2 Фінансове забезпечення Почесних громадян Мелітопольського району

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Заходи для забезпечення належного утримання майна спільної власності територіальних громад району
2 Фінансове забезпечення Почесних громадян району

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0,00

2 Соціальна матеріальна допомога із бюджету на одного Почесного громадянина 0,00
УСЬОГО 0,00

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 0,00

2 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" 0,00
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
0 затрат

грн. кошторис 0,00

0 Соціальнаматеріальна допомога із бюджету грн. кошторис 0,00
0 продукту

0 осіб 20,00 0,00 20,00

0 кількість обєктів од. звіт 1,00 0,00 1,00
0 ефективності
0 Витрати на одного Почесного громадянина грн. звіт 500,00 0,00 500,00
0 витрати на утримання обєкту грн. звіт 0,00
0 якості
0 Відсоток вчасно виконаних виплат відс. звіт 100,00 0,00 100,00

Перший заступник голови А. В. Фесик

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

 Н. М. Супрун
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

10.01.2022

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

39 000,00 39 000,00

-забезпечення належного утримання майна спільної власності територіальних громад району;тощо:   - надання матеріальної допомоги Почесним громадянам Мелітопольського району, 
 які зробили значний особистий внесок в  соціально-економічний розвиток Мелітопольського району  та посилення їх соціального захисту

Заходи для забезпечення належного утримання майна спільної власності територіальних 
громад району 29 000,00 29 000,00

10 000,00 10 000,00
39 000,00 39 000,00

Заходи для забезпечення належного утримання майна спільної власності 
териториальних громад району 29 000,00 29 000,00

10 000,00 10 000,00
39 000,00 39 000,00

Одиниця 
виміру

Витрати з нарахування заобітної плати найманих працівників та 
охорону обєкту 29 000,00 29 000,00

10 000,00 10 000,00

Кількість громадян що отимують соціальну матеріальну допомогу із 
бюджету

Рішення Мелітопольської районної 
ради Запорізької області

29 000,00 29 000,00

Начальник відділу фінансів Мелітопольської районної державної адміністарції 
Запорізької області



ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Мелiтопольська районна державна адмiнiстрацiя Запорiзької областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2022 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1. 0200000 Мелiтопольська районна державна адмiнiстрацiя Запорiзької областi 02126314
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області 02126314
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0218831 8831 1060 0831020000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підтримка жителів сіл, селищ, селищ міського типу і міст районного значення області в питаннях реалізації їх прав на поліпшення житлово-побутових умов

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

220 000,00

220 000,00

Констітуція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 № 2456-VI)
Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
Наказ Міністерства фіанансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового медоду складання та виконання місцевих бюджетів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального 
житлового будівницства на селі"
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 січня 2021 року № 5 "Про затвердження Правил надання пільгових довгострокових кредитів мешканцям сіл, селищ, 
селищ міського типу та міст районного значення за Цільвою регіональною програмою "Сільське подвір’я"



7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла; надання державного пільгового кредиту індівідуальним сільським забудовникам

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0,00

УСЬОГО 0,00

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 Інши заходи, повя’зані з економічною діяльністю 0,00

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
0 затрат

0 витрати на будівництво (придбання), реконструкція, добудову житла грн. інформація Фонду 0,00

0 продукту

0 од. інформація Фонду 0,00 20,00 20,00

0 тис.кв.м інформація Фонду 0,00 0,15 0,15

0 ефективності
0 обсяг кредиту на 1 кв.м. побудованого (придбаного) житла грн. розрахунково 0,00

0 грн. розрахунково 0,00

0 якості

Поліпшення   житлово-побутових умов  жителів сіл, селищ, селищ міського типу і міст районного значення області, збільшення зайнятості сільського населення та випуску 
сільськогосподарської продукції, сприяння розвитку фермерських та особистих селянських (підсобних) господарств, покращення соціально-демографічної ситуації у сільській 
місцевості, стимулювання закріплення чисельності молоді на селі.

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла; надання державного пільгового кредиту 
індівідуальним сільським забудовникам

220 000,00 220 000,00

220 000,00 220 000,00

220 000,00 220 000,00
220 000,00 220 000,00

Одиниця 
виміру

220 000,00 220 000,00

кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання), 
реконструкція, добудову, житла

загальна площа побудованого (придбаного), реконструйнованого, 
добудованого житла

1 400,00 1 400,00
середній розмір кредиту, надоного одному індівідуальному 

забудовнику (позичальнику) 110 000,00 110 000,00



0 рівень оновлення житлового фонду у порівнянні з попереднім роком відс. розрахунково 0,00 100,00 100,00

0 відс. 0,00 100,00 100,00

Перший заступник голови А. В. Фесик
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 
(Назва місцевого фінансового органу)

Н. М. Супрун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)
М.П.

питома вага осіб, які отимали кредит, до загальної кількості тих, які 
звернулись за отриманням кредиту

Начальник відділу фінансів Мелітопольської районної державної 
адміністрації Запорізької області
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