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

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) (код за ЄДРПОУ)

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7110

(найменування відповідального виконавця)

0421
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Реалізація програм в галузі сільського господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
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 Збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції для досягнення продовольчої безпеки регіону, доведення рівня споживання населенням харчових продуктів до науково-обгрунтованих 
норм та нарощення обсягів її експорту

5. Мста 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 продукціїта продовольства____________________________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Збільшення валового виробництва та якості продукції агропромислового комплексу області, підприємств харчової та переробної промисловості. 
Покращення економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств області

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 Проведення семінарів, навчань та інформаційно-програмне 
забезпечення агропромислового сектору економіки області

50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

2 Участь у виставках-ярмарках 70 000,00 0,00 70 000,00 67 327,25 0,00 67 327,25 -2 672,75 0,00 -2 672,75
Кошти профінансовані та використані згідно затвердженого кошторису витрат пов’язаних із участю у виставці

3 Часткове відшкодування фермерським господарствам вартості 
придбаної великої рогатої худоби, овець та кіз

600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00



Часткове співфінансування проектів, в тому числі і міжнародних, на
4 розвиток фермерства та сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів
345 500,00 934 500,00 1 280 000,00 345 500,00 933 585,00 1 279 085,00 0,00 -915,00 -915,00

__________________________________Кошти зекономлені в результаті проведеня спрощених закупівель.___________ ____________ __________________________ _________
УСЬОГО І 1 065 500,00 | 934 500,00 | 2 000 000,00 | 1 062 827,25 [ 933 585,00 [ 1 996 412,25 | -2 672,75 j -915,00 | -3 587,75

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
Комплексна програма розвитку 

агропромислового комплексу та сільських 
територій Івано-Франківської області у 2021 

році

1 065 500,00 934 500,00 2 000 000,00 1 062 827,75 933 585,00 1 996 412,75 -2 672,25 -915,00 -3 587,25

Усього 1 065 500,00 934 500,00 2 000 000,00 1 062 827,75 933 585,00 1 996 412,75 -2 672,25 -915,00 -3 587,25

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 10 11 12 13
затрат

Обсяг витрат для 
часткового 

відшкодування 
фермерським 

господарствам вартості 
придбаної великої 

рогатої худоби, овець та 
кіз

грн.

Внутрішньогосподарський облік

600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Обсяг витрат для 
часткового 

співфінансування 
проектів, в тому числі і 

міжнародних, на 
розвиток фермерства та 
сільськогосподарських 

обслуговуючих 
кооперативів

грн.

Внутрішньогосподарський облік

345 500,00 934 500,00 1 280 000,00 345 500,00 933 585,00 1 279 085,00 0,00 -915,00 -915,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти зекономлені в результаті проведення спрощених закупівель.



Обсяг витрат 
передбачених на 

проведення семінарів, 
навчань та 

інформаційно- 
програмне забезпечення 

агропромислового 
сектору економіки 

області

грн.

Календарний план заходів, 
кошторис витрат

50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Обсяг витрат 
передбачених для участі 

у виставці
грн.

Календарний план заходів, 
кошторис витрат 70 000,00 0,00 70 000,00 67 327,75 0,00 67 327,75 -2 672,25 0,00 -2 672,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти профінансовані та використані згідно затвердженого кошторису витрат пов'язаних із участю у виставці
Кількість

сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів

од.

Внутрішньогосподарський облік

0 90 90 0 90 90 0 0 0

продукту
Кількість заходів зі 

сприяння покращення 
іміджу, популяризації 

досягнень 
агропромислового 
комплексу області 
шляхом організації 

участі у виставці, що 
планується реалізувати

од.

Внутрішньогосподарський облік

1 0 1 1 0 1 0 0 0

Кількість голів 
закупленої великої 

рогатої худоби, овець, 
кіз

кількість
Внутрішньогосподарський облік

200 0 200 200 0 200 0 0 0

Кількість 
профінансованих 

проектів, в тому числі і 
міжнародних, на 

розвиток фермерства та 
сільськогосподарських 

обслуговуючих 
кооперативів

од.

Звітність, розрахунок

3 7 10 3 7 10 0 0 0

ефективності
Середній обсяг витрат 
на виконання одного 
заходу зі сприяння 

покращення іміджу, 
популяризації досягнень 

агропромислового 
комплексу області 
шляхом організації 
участі у виставці

грн.

Розрахункові дані

70 000,00 0,00 70 000,00 67 327,75 0,00 67 327,75 -2 672,25 0,00 -2 672,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти профінансовані та використані згідно затвердженого кошторису витрат пов’язаних із участю у виставці
Збільшення поголів"я 

овець
кількість Статистичний бюлетень (форма 24) 200 0 200 200 0 200 0 0 0



Збільшення 
профінансованих 

проектів, в тому числі і 
міжнародних, на 

розвиток фермерства та 
сільськогосподарських 

обслуговуючих 
кооперативів

од.

Звітність, розрахунок

3 7 10 3 7 10 0 0 0

якості
Створення нових 
робочих місць в 

сільській місцевості у 
профінансованих 

проектів, в тому числі і 
міжнародних, на 

розвиток фермерства та 
сільськогосподарських 

обслуговуючих
_________ К-ПППРПЯТИИІИ_________

осіб

Звітність, розрахунок

3 7 10 3 7 10 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В рамках реалізації програми у 2021 роц і:
- профінансовапо 10 підприємств області для часткового співфінансування проектів на закупівлю трактора-газонокосарки Husqvarna TS 242TXD Endurance V-Twin Series, 2 тракторів колісних LOVOL ТЕ244, обладнання 
для переробки та зберігання молочної продукції, установок доїльних УДЕ-16 «Ялинка», термопакувальної машини ТМ-01, масловиготовлювача ММ-1 та іншого обладнання;
- частково відшкодовано вартість придбаних 200 голів овець;
- представлено продукцію підприємств харчової промисловості області на XXXIII Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2021", м. Київ
- оплачено послуги з інформаційно-програмного забезпечення агропромислового сектору економіки області.

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

Директор департаменту агропромислового розвитку Івано- 
Франківської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів Івано-Франківської 
облдержадміністрації

(підпис)

Іван АНДРІЇШИН___________________
(ініціали та прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ_________________
(ініціали та прізвище)


