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

і. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Бердичівської районної державної адміністрації 
Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
Розпорядження № 8 від 16.01.2020 року

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053619
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської області 04053619
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

з. 0 2 1 0 1 8 0 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління

(код ІІроірамної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) • видатків та кредитування місцевого бюджету)

1820800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України;
3) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ”Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконанням”зі 
змінами;
4) Рішення сесії Бердичівської районної ради №527 від 20.12.2019 року ”Про районний бюджет Бердичівського району на 2020 рік”.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Відзначення державних свят, пам'ятних дат, урочистих заходів; проведення заходів з вшанування пам'яті видатних людей району.
2 Програма передбачає відшкодування частини тіла кредиту за енергозберігаючими кредитами лише по кредитах, які отримані жителями району

7. Мета бюджетної програми

Винагорода за високі досягнення у праці, активну участь у громадському житті району та інші показники роботи, а також участь керівництва району в 
заходах, присвячених відзначенню державних свят, пам’ятних та визначних дат в районі з метою утвердження традицій українського народу та виховання 
патріотизму у громадян Бердичівщини. Впродовження дії механізму відшкодування частини тіла кредиту за кредитами на впровадження 
енергозберігаючих заходів, отриманими жителями Бердичівського району протягом 2019/2023 році до повного погашення кредитів.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Конкретна, об'єктивна оцінка внеску підприємства, організації, установи, незалежно від форм власності та організаційно-правової форми 
господарювання, громадської організації в розвиток і розбудову району

2 Відшкодування частини тіла кредиту за енергозберігаючими кредитами лише по кредитах, які отримані жителями району
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

і
Районна Програма відзначення державних свят, пам’ятних дат, 
ювілеїв, урочистостей та забезпечення проведення інших районних 
заходів

ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00

2
Програма відшкодування частини тіла кредиту за кредитами, 
отриманими населенням Бердичівського району на впровадження 
енергозберігаючих заходів

3 000,00 0,00 3 000,00

УСЬОГО 33 000,00 0,00 33 000,00
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
У сього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
Районна Програма відзначення державних свят, 
пам’ятних дат, ювілеїв, урочистостей та забезпечення 
проведення інших районних заходів

Затрат
Обсяг виділених коштів грн кошторис 30 000,00 0,00 30 000,00

Продукту

Кількість заходів, на які спрямовуються кошти од. розрахунок 5,00 0,00 5,00
Середня вартість одного заходу грн розрахунок 6 000,00 0,00 6 000,00

Якості -

Обсяг освоєних коштів відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00



Програма відшкодування частини тіла кредиту за 
кредитами, отриманими населенням Бердичівського 
району на впровадження енергозберігаючих заходів

-

Затрат
Обсяг видаткиів на реалізацію програми грн кошторис 3 000,00 0,00 3 000,00

Продукту
Кількість осіб, яким відшкодовано відсотки за 

кредитами, отриманими населенням Бердичівського 
району на впровадження енергозберігаючих заходів

осіб
розрахунок

10,00 0,00 10,00

Якості
Обсяг освоєних коштів відс. розрахунок

у 'і,
100,00 0,00 100,00

Голова Бердичівської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

І Іпчальїщк уіі^іійліния фінансів Бердичівської РДА

Л.В.Димидюк
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Т.О. Войцахівська
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


