
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 Івано-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. 2418831

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

8831 1060

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі_____________________________

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

0910000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 470 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 000 000,00 гривень та

спеціального фонду- 470 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Указ президента України від 27.03.1998 року № 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";
- Постанова КМУ від 05.10.1998 року № 1597 "Про запровадження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі", розпорядження ОДА від 
10.12.1998 року № 1106;
- Рішення обласної ради від 23.12.2020. № 36-2/2020 "Про затвердження регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 
житлово-нобутових умов сільського населення "Власний дім" на 2021-2025 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 1 Іолішпсння житлових та соціально-побутових умов сільського населення області

7. Мета бюджетної програми
Збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості та забезпечення його доступності для всіх громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання
*

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам в 
обсягах наявних ресурсів

1 000 000,00 470 000,00 1 470 000,00

УСЬОГО 1 000 000,00 470 000,00 1 470 000,00

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

і
Регіональна цільова програма підтрики індивідуальних сільських забудовників та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2021-2025 
роки

1 000 000,00 470 000,00 1 470 000,00

У сь ого 1 000 000,00 470 000,00 1 470 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Укладено договорів на отримання пільгових кредитів на будівництво 
індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих 

комунікацій
шт. Звітність 9,00 4,00 13,00

Укладено договорів на отримання пільгових кредитів на будівництво 
індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих 

комунікацій на загальну суму
тис.грн. Звітність 1 000,00 470,00 1 470,00

, П роду кту
р о М-Йо/^Хкспдуаташю будинків шт. Звітність 8,00 4,00 12,00

ефективності _ _ ____ р і _______________________________
/ / $  А- цого 1 кв.м.житла тис.грн. \ [\ Розрахункові дані 4,00 4,00 8,00

f o - * W о ^ р с т і \\
_________________ L ш * /  т

К . 33U------і УганнУюід^іф4ті укладених договорів відс. >4 \ \  Розрахункові дані 100,00 100,00 200,00

Директор департі / j

т
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів ГванЫ

т
Адміністрації

Директор департаменту

ЗІ' 01.2022
(Дата могОЛжения)

- • .
^  укр

Г т $ Іван АНДРІЇШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

М.ІІ.


