
УКРАЇНА
ІВАІІО-ФРАІІКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ
від ,34 0 ± Ш І  м.Івано-Франківськ №  У7______________

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм по КПКВКМБ 2411091,
2416084, 2417110,2418831,
2418841 на 2022 рік

На виконання пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення 
обласної ради від 17Л2.2021 № 342-11/2021 "Про обласний бюджет 
на 2022 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 10.09.2014 року за №1104/25881 (зі змінами), керуючись 
статтею 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та враховуючи 
погодження департамету фінансів Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 31.01.2022 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по департаменту 
агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації по КПКВКМБ 2411091 "Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету", 2416084 "Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла", 2417110 "Реалізація програм в 
галузі сільського господарства", 2418831 "Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі" та 2418841 "Надання 
довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання 
житла", що додаються.

Директор департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Іван АНДРІЇШИН



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської
облдержадміністрації_______________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2022_______________№ 4_____________________________________

2400000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33645091

(код за ЄДРПОУ)

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2411091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1091 0930

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- 
технічної*) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету______________________________

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

0910000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 348 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 348 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
- Закон України від 23.05.1991р. № 1060 ’’Про освіту” (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 10.02.1998р. № 103 ’’Про професійно-технічну освіту” (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету М іністрів України від 30.09.2002р. № 1298 ’’Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та 
організацій галузей бюджетної сфери” (зі змінами).
- Рішення обласної ради від 17.12.2021 № 342-11/2021 ’’Про обласний бюджет на 2022 рік”___________________________________________________________________________________________ '

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу області кваліфікованими виробничими кадрами

7. Мета бюджетної програми
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітничмх кадрів

8. Завдання бюджетної програми_________________________________________
№ з/п Завдання

1 Надання освітніх послуг* спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських та інших підприємств і оргазінацій усіх форм власності області у підготовці кадрів, рівень спеціальної підготовки яких 
відповідає державним стандартам.



. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

1 348 400,00 0,00 1 348 400,00

У С Ь О Г О 1 348  400,00 0,00 1 348  400,00

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 сь ого 0 ,00

І. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 ОJ) 4 5 6 7

затрат
Середньомісячне число штатних працівників адмінперсоналу, за 

умовамипраці віднесені до педагогічного персоналу
од. Штатний розпис 3,00 0,00 3,00

Середньомісячне число штатних працівників спеціалістів од. Штатний розпис 3,50 0,00 3,50
Середньомісячне число штатних працівників робітників од. Штатний розпис 2,00 0,00 2,00

Всього середньорічне число штатних од. Штатний розпис 8,50 0,00 8,50
п р од ук ту

Середньорічна кількість робітничих кадрів, які здійснюють 
підготовку та перепідготовку

осіб Розрахункові дані 35,00 0,00 35,00

Середньорічна кількість робітничих кадрів, які здійснюють 
підвищення кваліфікації

осіб Розрахункові дані 8,00 0,00 8,00

еф ек т и в н ост і
Середні витрати на одного робітника, який здійснює підвищення 

•V; г /  кваліфікації
грн. к

Розрахункові дані 484,00 0,00 484,00

Сфедні вн,тратй'ШюдйопЪ робітника, який здійснює підготовку грн. \ j \  Розрахункові дані 1 542,00 0,00 1 542,00
якості п

Дтітома^а'га робітників, які отримують відповідний документ про
г/гг ^ <0*/ ————ї • \  <1 ^ d
• і 4 &  /  \ а юевітАу^агальному випуску

відс. 'І і \  \  Розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Директор департ*
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ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Ів с ^
(Назва місцевого фінансов

І М  <ІIО 4. .
Директор департаменту

рІ\ \ШП
' 3.1.01,2022 ' ■:

-----------(Дата, погодження)

- Y ^  і
цвсьТОТ̂ у^р>ісад гугі н і стра ц і

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

м . п .


