
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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

33645091
(код за ЄДРПОУ)

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
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
_______________________  забудовникам житла на селі____________________________

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

0910000000
(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Поліпшення житлових умов сільського населення

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Поліпш.житл.і соц.-поб.умов сільс.насел.та підв.рівня інжен.облаштування села через впров.нових проектів із поліпш.рішеннями арх.-планувальногота конструктивно-технологічного напрямку, використанням 
ефективних матеріалів та обладнання

2 Перерозподіл трудових ресурсів та закріплення кадрів і особливо молоді в сільській місцевості

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 Надавання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним 
сільським забудовникам

1 000 000,00 415 000,00 1 415 000,00 1 000 000,00 415 000,00 1 415 000,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 1 000 000,00 415 000,00 1 415 000,00 1 000 000,00 415 000,00 1 415 000,00 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 місцевоі/регіональної 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 підтрики 

індивідуальних сільських забудовників та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського 

населення ’’Власний дім” на 2021-2025 роки
1 000 000,00 415 000,00 1 415 000,00 1 000 000,00 415 000,00 1 415 000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 1 000 000,00 415 000,00 1 415 000,00 1 000 000,00 415 000,00 1 415 000,00 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

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

Укладено договорів на 
отримання пільгових 

кредитів на будівництво 
індивідуальних 

житлових будинків та 
підключення до 

існуючих комунікацій

шт. Звітність 9 4 13 6 2 8,00 -3,00 -2,00 -5,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв"язку з карантином частково призупинена діяльність по укладанню договорів із забудовниками

Укладено договорів на 
отримання пільгових 

кредитів на будівництво 
індивідуальних 

житлових будинків та 
підключення до 

існуючих комунікацій 
на загальну суму

тис.грн. Звітність 1000 415 1415 1000 415 1415,00 0,00 0,00 0,00

продукту
Здано в експлуатацію 

будинків
шт. Звітність 8 4 12 8 2 10,00 0,00 -2,00 -2,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв"язку з подорожчанням будівельних матеріалів та робіт, зменшилась кількість введених в експлуатацію будинків
ефективності

Вартість введеного 1 
кв.м. житла

тис.грн. Розрахункові дані 3,6 3,6 7,2 3,6 3,6 7,20 0,00 0,00 0,00

якості



Темп зростання 
кількості укладених 

договорів
відс.

Розрахункові дані
150 200 100 100 100 100,00 -50,00 -100,00 -150,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв"язку з карантином частково призупинена діяльність по укладанню договорів із забудовниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За звітний період заключено 8 договорів, введено в експлуатацію 10 будинків площею 1996,1 м. кв., 1 пі їючення інженерних мереж (водопостачання).

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

Директор департаменту агропромислового розвитку Івано- 
Франківської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів Івано-Франківської 
облдержадміністрації

Іван АНДРІІШИН
(ініціали та прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище)

р(аР°
* /


