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НАКАЗ 

 

_______________                                   Київ                                  № _____________ 

 

Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2022 рік  

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 

2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 

року за № 47/7368 (зі змінами), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 3901610 

«Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам», 

погоджений Міністерством фінансів України 03 лютого 2022 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                                 Ірина ВЕРЕЩУК 
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1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2022 рік 

Міністерство з питань  реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово  

(найменування головного розпорядника  

окупованих територій України 

 коштів державного бюджету) 

від  № 

390 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 3901000 Апарат Міністерства з питань  реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

3. 3901610 1060 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам 

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

 та  спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 465 330,8 

 465 330,8 

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проект "Житлові  

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 

4010 лютого 2022 року
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приміщення для внутрішньо переміщених осіб"), ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної 
Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб") від 2 грудня 2020 року № 
1037-IX; 
Грантова та Проектна Угода між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ("Одержувач") та 
Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву ("Організація - Виконавець Проекту") та KfW, Франкфурт-на-Майні ("KfW"), на надання 25500000 євро - 
проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" - BMZ - № 2016 685 16 та 2016 703 63; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 451 "Питання надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів 
гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)"; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 436-р "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб")"; 
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1437-р "Про підписання Грантової та Проектної Угоди між Кабінетом Міністрів України в особі 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ("Одержувач") та Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву 
("Організація - Виконавець Проекту") та KfW, Франкфурт-на-Майні ("KfW"), на надання 25500000 євро - проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" - 
BMZ - № 2016 685 16 та 2016 703 63". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 
 1 Підтримка громадян, що постраждали від конфлікту. 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів. 
8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам на придбання житла 
Напрями використання бюджетних коштів: 9. 

тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 
з/п 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Разом 

Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбання житла  1  440 530,8  440 530,8 
Експертні послуги для здійснення супутніх заходів із технічної допомоги для сприяння Державній спеціалізованій 
фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" у поліпшенні її кредитних 
стандартів і кредитних процесів 

 2  24 800,0  24 800,0 

 0,00  465 330,80  465 330,80 Всього 
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Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 10. 

Код державної 
цільової 

програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
тис. гривень 

11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 
з/п. 

Показники Одиниця 
виміру 

Джерело 
інформації 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Разом 

затрат 1 
 835 252,5  1 Загальний обсяг залучених грантових коштів на проект тис.грн. Угода між Кабінетом 

Міністрів України та 
Урядом Федеративної 

Республіки 
Німеччина про 

фінансове 
співробітництво 

(асигнування 2016 р.) 
(проект "Житлові 
приміщення для 

внутрішньо 
переміщених осіб") 

 835 252,5 

 22 286,0  2 Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які зареєстрували заяви 
про намір отримати кредит на придбання житла 

осіб Внутрішньогосподарс
ький облік 

 22 286,0 

 81 425,1  3 Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних 
договорів 

тис.грн. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 81 425,1 

продукту 2 
 352,0  1 Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які отримали кредити на 

придбання житла 
од. Внутрішньогосподарс

ький облік 
 352,0 

 19 923,2  2 Площа житла, на придбання якого спрямовуються бюджетні кошти кв. м. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 19 923,2 

 1,0  3 Кількість розроблених концепцій розвитку потенціалу од. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 1,0 
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 3,0  4 Кількість наданих консультацій щодо посилення функцій бухгалтерського обліку 

та внутрішнього аудиту 
од. Внутрішньогосподарс

ький облік 
 3,0 

 5,0  5 Кількість проведених тренінгів щодо поліпшення маркетингової стратегії од. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 5,0 

ефективності 3 
 1 253,1  1 Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одиноку особу тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 
 56,6  2 Середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу кв. м. Внутрішньогосподарс

ький облік 
 26 198,4  3 Середня вартість 1 кв. м придбаного житла грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 
якості 4 

 1,6  1 Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 
2022 році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати 
кредит на придбання житла 

відс. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 100,0  2 Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" відс. Внутрішньогосподарс
ький облік 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
Дата 03.02.2022 р. № 19020-06-5/3483 

ПОГОДЖЕНО:  
Міністерство фінансів України 
 

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань  
реінтеграції тимчасово окупованих територій України (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Ірина ВЕРЕЩУК 
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

паспорта бюджетної програми на 2022 рік
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України    

за КПКВК 3901610 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо 
переміщеним особам»

(лист від 25.01.2022  №22/12.2-504-22)

Заступник Міністра фінансів                                                  Олександр КАВА

«_____» ____________ 2022 р.


