
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_________________________________________ __

1. 2400000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент агропромислового розвитку І вано-Франківської обласної державної адміністрації

(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. __________2417110__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 7110______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0421___________  Реалізація програм в галузі сільського господарства______
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 000 000,00 гривень та

спеціального фонду- 1 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення обласної ради від 17.12.2021. №337-11/2021 ’’Про Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Ф ранківської області на 2022- 
2025 роки”, 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 Здійснення державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення

7. Мета бюджетної програми
Створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною та безпечною  
вітчизняною сільськогосподарською продукцією та переробної промисловості сільськогосподарською сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю, насичення 
внутрішнього і нарощування обсягів експорту на світовому ринку сільськогосподарської продукції та продовольства________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

9. І Іапрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Проведення семінарів, навчань та інформаційно-програмне забезпечення 

агропромислового сектору економіки області
100 000,00 0,00 100 000,00

2 Участь у виставках-ярмарках 80 000,00 0,00 80 000,00

3 Часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості придбаної великої рогатої 
худоби, овець та кіз

480 000,00 0,00 480 000,00

4 Часткове співфінансування проектів,спрямованих на розвиток агропромислового 
комплексу

340 000,00 1 000 000,00 1 340 000,00

УСЬОГО 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

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
1 Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій 

Івано-Франківської області у 2021 році
1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

Усього 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затр ат

Обсяг витрат для часткового відшкодування суб'єктам 
господарювання вартості придбаної великої рогатої худоби, овець та

кіз
грн.

Внутрішньогосподарський облік
480 000,00 0,00 480 000,00

Обсяг витрат для часткового співфінансування проектів, 
спрямованих на розвиток агропромислового комплексу

грн. Внутрішньогосподарський облік 340 000,00 1 000 000,00 1 340 000,00

Обсяг витрат передбачених на проведення семінарів, навчань та 
інформаційно-програмне забезпечення агропромислового сектору 

економіки області
грн.

Календарний план заходів, 
кошторис витрат 100 000,00 0,00 100 000, оо

Обсяг витрат передбачених для участі у виставці грн. Календарний план заходів, 
кошторис витрат

80 000,00 0,00 80 000,00

п р одук ту
Кількість заходів зі сприяння покращення іміджу, популяризації 

досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації 
участі у виставці, що планується реалізувати

од.

Внутрішньогосподарський облік

1,00 0,00 1,00

Кількість голів закупленої великої рогатої худоби, овець, кіз кількість Внутрішньогосподарський облік 80,00 0,00 80,00
Кількість гірофінансованих проектів, спрямованих на розвиток 

агропромислового комплексу
од. Звітність, розрахунок 3,00 7,00 10,00

еф ек т и в н ост і
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу зі сприяння 
покращення іміджу, популяризації досягнень агропромислового 

комплексу області шляхом організації участі у виставці
грн.

Розрахункові дані

80 000,00 0,00 80 000,00



Збільшення профінансованих проектів, в тому числі і міжнародних, 
на розвиток фермерства та сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів
од.

Звітність, розрахунок
3,00 7,00 10,00

Збільшення поголів'я великої рогатої худоби, овець та кіз 
фермерски ми. господарствам и області

кількість Статистичний бюлетень (форма 24) 80,00 0,00 80,00

якості
СтвоеЙ Й ^ но̂ Йхр^ А ціі^ ісць4» сільській місцевості у

ж- • профінац<і0^аних дроекпв, В'тДму, чисЯт(\Міжнародних, на розвиток
фермеpetца сільськогосподарс^Іс^хіЮ^ір/говуючих кооперативів
___  _ 1 h СП.\Ъ° £\__

осіб \

Звітність, розрахунок

3,00 7,00 10,00

т  ш ш л
Директор департаменту 

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Івано-ФранківЬ

Іван АНДРІЇШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)
М  ? /

Директор департаменту
І|<  < І

ЗІ (II 2022'

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

(Дата погодження)
м.п.


