
1. 2400000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 2410000

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департ амент 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. 2418841
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

8841 1060
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла___________

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

0910000000

(код бюджету)

4, Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для розв'язання житлової проблеми, підвищення рівня соціально-побутового та економічного становища молодих сімей, їх гармонійного розвитку як одного з 
чинників становления та самореалізації молоді в інтересах сіспільства та держави.______________________________ ________________________________________________________________

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 Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла

7 000 000,00 600 000,00 7 600 000,00 7 000 000,00 600 000,00 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 7 000 000,00 600 000,00 7 600 000,00 7 000 000,00 600 000,00 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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
Найменування місцевої/регіональної програми



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

дюдіжного житлового будівництва в області 
і на 2018-2022 роки

7 000 000,00 600 000,00 7 600 000,00 7 000 000,00 600 000,00 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Усього 7 000 000,00 600 000,00 7 600 000,00 7 000 000,00 600 000,00 7 600 000,00 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 10 11 12 13
затрат

Кількість сімей, які 
потребують наданя 

кредитів
осіб

Реєстр осіб, що перебуваютьна 
обліку для отримання кредиту 257 12 269 257 12 269 0 0 0

продукту
Кількість сімей, яким 

планується наданя 
кредитів

осіб
Рішення про надання кредиту

9 1 10 10 2 12 1 1 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скореговані під фактичні вартості квартир суми кредитів, дали можливість збільшити кількість виданих кредитів.
ефективності

Забезпечення житлом 
молодих сімей та 

одиноких молодих 
громадян

осіб

Рішення про надання кредиту

9 1 10 10 2 12 1 1 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скореговані під фактичні вартості квартир суми кредитів, дали можливість збільшити кількість виданих кредитів.
якості

Виконання програми 
надання кредитів

відс. Прогноз 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скореговані під фактичні вартості квартир суми кредитів, дали можливість збільшити кількість виданих кредитів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В рамках виконання програми у 2021 році надано 12 пільгових довготермінових кредитів учасниках ТО та дофінансовано 2 кредити, надані у попередніх роках

* 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 АНДРІЇШИН
(ініціали та прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище)

A j' С*А-*з


