
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1. 2400000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

33645091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2416084 6084

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 
на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0910000000

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

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

№ з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Контроль та забезпечення ефективного використання кредитних ресурсів та своєчасного і в повному обсязі спрямування коштів від повернення кредитів до обласного бюджету до 2022 
року____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення ефективного використання кредитних ресурсів та 

своєчасного і в повному обсязі спрямування коштів від поверненя 
кредитів до обласного бюджету

456 000,00 0,00 456 000,00 456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 456 000,00 0,00 456 000,00 456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми



гривень

Найменування місцевоіУрегіональної програми
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Регіональна цільова програма розвитку 

молодіжного житлового будівництва в області 
на 2018-2022 роки

456 000,00 0,00 456 000,00 456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 456 000,00 0,00 456 000,00 456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3
за т р а т

кількість громадян, які 
перебувають на обліку осіб

Реєстр осіб, що перебуваютьна 
обліку для отримання кредиту 257 0 257 257 0 257 0 0 0

п р о д у к т у

кількість укладених 
договорів, за якими 

планується здійснювати 
обслуговування 

кредитів

од.

Рішення про наданняя кредиту

141 0 141 141 0 141 0 0 0

е ф е к т и в н о с т і

середні витрати на 
обслуговування одного 

кредитного договору
грн.

Розрахункові дані
3234 0 3234 3234 0 3234 0 0 0

я к о ст і

динаміка кількості 
договорів, за якими 

проведене погашення 
відсотків, порівняно 3 

попереднім роком

відс.

Прогноз

100 0 100 100 0 100 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За звітний рік програма виконана в повному обсязі, що дало змогу здійснити вчасне повернення відсотків за користування кредитними коштами дл обласного бюджету та якісне 
обслуговування кредитних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту агропромислового розвитку Івано- 
Ф ранківської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів Івано-Ф ранківської 
облдержадміністрації

Іван АНДРІЇШИН
(ініціали та прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ_______________
(підпис) (ініціали та прізвище)


