
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕП АРТАМ ЕН Т ЕКОНОМ ІЧНОГО РОЗВИТКУ, 
ПРОМ ИСЛОВОСТІ ТА ІН Ф РАСТРУКТУРИ

Н А К А З

від (23@2 ,  м. Івано-Франківськ № О_________

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до рішення сесії обласної ради від 23.12.2022 року № 576- 
19/2022 «Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2023 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, внесеними наказом Міністерства 
фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по 
департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації за КГІКВК  2717610 «Сприяння розвитку 
малого і середнього підприємництва», КП КВК  2718861 «Надання бюджетних 
позичок суб’єктам господарювання», що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту  
економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури  
облдержадміністрації



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №» ! 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.022023_______________ № ___________________________

2700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

П А С П О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації_____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40528062

(код за ЄД РПО У)

3.

2710000

( код Програмної класифікації видатків та 
кредиту вання місцевого бюджету )

2717610

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації_____________________________________________________________

40528062

7610

(найменування відповідального виконавця)

0411

(код за ЄД РПО У)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду 0,00 гривень.

50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення обласної ради від від 23.12.2022 року №  576-19/2022 "П ро обласний бюджет Івано-Франківської області на 2023 р ік", від 12.11.2021 року №  280-10/2021 «Про регіональну 
цільову програму розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки "______________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Розбудова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва на регіональному рівні
2 . Полегшення та розширення доступу підприємців до фінансових ресурсів
3 Розвиток підприємницької культури
4 Активізація діалогу між бізнесом та владою

7. Мета бюджетної програми
Сприяння розвитку підприємництва, створення сприятливих умов для відкриття, ведення та зростання малого та середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль всіх 
зацікавлених сторін.________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



С (
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення ефективної комунікації органів влади із суб’єктами підприємництва
2 Інформаційне забезпечення малого і серднього підприємництва

9. Напрями використання бюджетних коштів
______________________________________________________________________________________________________________________ гривень

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

1 2 3 4 5

1

Випуск буклетів, брошур, каталогів з метою просування продукції (послуг) місцевих 
виробників на міжрегіональні ринки та ринки області Забезпечення ефективної 
комунікації органів влади із суб’єктами підприємництва (проведення конференцій, нарад, 
тренінгів, семінарів, засідань за круглим столом тощо з питань покращення бізнес- 
середовиїца, підвищення рівня інформованого та існуючих механізмів фінансової 
підтримки бізнесу, інших актуальних питань за участю підприємців, громадських 
ппгян іяям ій  гя іч  ї

20 000,00 0,00 20 000,00

2

Організаційні заходи з супроводу програми, зокрема, організаційне та інформаційне 
забезпечення роботи Інвестиційного комітету Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Івано-Франківській області та Регіональної ради підприємців в Івано- 
Франківській області. Забезпечення статистичної інформації, яка не включена до плану 
державних статистичних спостережень

30 000,00 0.00 30 000,00

УСЬОГО 50 000,00 0,00 50 000,00

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
Усього 0,00

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

1
Обсяг фінансування на випуск буклетів, брошур та іншої друкованої 
продукції з метою підтримки і інформаційного забезпечення бізнесу тис.грн.

Кошторис, календарний план 
заходів 15,00 0,00 15,00

2
Обсяг фінансування на проведення конференцій, нарад, навчань, 

тренінгів, форумів, семінарів, засідань за круглим столом ТИС ф Н
Кошторис, календарний план 

заходів 5,00 0,00 5,00

3 Обсяг фінансування на організаційні заходи з супроводу програми
ТИС ф Н

кошторис, календарний план 
заходів

30,00 0,00 30,00

продукту

І Кількість виготовлених буклетів, брошур, презентацій них 
матеріалів, каталогів і ін

од. Кошторис, наказ департаменту 75,00 0,00 75,00

2 Кількість конференцій, нарад, навчань, тренінгів, форумів, 
семінарів засідань за круглим столом

од Кошторис, наказ департаменту 1,00 0,00 1,00



3 Витратні матеріали, канцтовари од кошторис, наказ департаменту 500,00 0,00 500,00
ефективності

1 Середні витрати на друк грн Розрахункові дані 200,00 0,00 200,00

2 середні витрати на проведення і конференції, наради, навчання, 
тренінгу.Форуму, семінару, засідання за круглим столом

тис. грн. Розрахункові дані 5,00 0,00 5,00

3 Середні витрати на забезпечення оргсупроводу програми грн Розрахункові дані 60,00 0,00 60.00
я кості

1 Підвищення рівня інфоромованості щодо існуючих механізмів 
підтримки бізнесу та покращення бізнес середовища

відс Прогноз 100,00 0,00 100,00

2
Поінформованість учасників конференцій, нарад, навчань.тренінгів. 

форумів, семінарів, засідань за круглим столом в іде
Реєстр учасників навчань, 

семінарів, тощо 100,00 0,00 100,00

3 Рівень забезпечення виконання заходів програми відс. Розрахункові дар-і 100,00 0,00 100,00

Директор департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації

П О ГО Д Ж ЕН О :
Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації 
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації

03.02.2023
(Дата погодження)

м . п

Сергій ПОДОШВА
(Власне ім'я, П Р ІЗВИ Щ Е)

Ірина М АЦЬКЕВИЧ
(Власне ім’я, П Р ІЗВИ Щ Е)


