
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ
від ,&f. £L)l{ м.Івано-Франківськ № 3S

Про внесення змін 
до паспорту бюджетної 
програми по КПКВКМБ 2417110 
на 2021 рік

Відповідно до протоколу засідання обласної комісії з питань часткового 
співфінансування проектів від 21.10.2021 року № 2, 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) та враховуючи погодження департаменту фінансів 
Івано-Франківської облдержадміністрації від 27.10.2021 року

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік 
по департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської 
облдержадміністрації по КПКВКМБ 2417110 "Реалізація програм в галузі 
сільського господарства" затвердженого наказом департаменту 
агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації 
від 20.08.2021 року № 25, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Іван АНДРІЇШИН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20)4 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27. 10.2021__________ №  35_______________________________________________

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

__________ 2400000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33645091

(код за ЄДРПОУ)

__________ 2410000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

33645091
(код за ЄДРПОУ)

3. __________ 2417110__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 7110______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0421___________  Реалізація програм в галузі сільського господарства______
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 065 500,00 гривень та

спеціального фонду- 934 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії обласної ради від 25.09.2020. № 1569-37/2020 "Про Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Ф ранківської області на 
2021 рік", рішення обласної ради від 23.12.2020 № 42-2/2020 "Про обласний бюджет на 2021 рік"________________________________________________________________________________________

6. 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

7. Мета 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 продукції та продовольства________________________________________________________________

8. 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



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

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

50 000,00 0,00 50 000,00

2 Участь у виставках-ярмарках 70 000,00 0,00 70 000,00

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

600 000,00 0,00 600 000,00

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

345 500,00 934 500,00 1 280 000,00

УСЬОГО 1 065 500,00 934 500,00 2 000 000,00

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

1 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

Усього 1 065 500,00 934 500,00 2 000 000,00

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
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

Обсяг витрат для часткового співфінансування проектів, в тому числі 
і міжнародних, на розвиток фермерства та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів

грн.
В н утр і ш н ьо гос п о даре ь к и й об л і к

345 500,00 934 500,00 1 280 000,00

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

Обсяг витрат передбачених для участі у виставці грн. Календарний план заходів, 
кошторис витрат

70 000,00 0,00 70 000,00

Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів од. Внутрішньогосподарський облік 0,00 90,00 90,00
продукту
Кількість заходів зі сприяння покращення іміджу, популяризації 
досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації 
участі у виставці . що планується реалізувати

од.

Внутрішньогосподарський облік

1,00 0,00 1,00

Кількість голів закуплених овець кількість Внутрішньогосподарський облік 200,00 0,00 200,00
Кількість профшансованих проектів, в тому числі і міжнародних, на 
розвиток фермерства та сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів

од.
Звітність, розрахунок

3,00 7,00 10,00

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

Збільшення поголів"я овець кількість Статистичний бюлетень (форма 24) 200,00 0,00 200,00

Збільшення профінансованих проектів, в тому числі і міжнародних, 
на розвиток фермерства та сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів

од.
Звітність, розрахунок

3,00 7,00 10,00

Збільшення поголів'я великої рогатої kfe fyJsX 
фермерськими господарствами обламуй4

кількість Статистичний бюлетень (форма 24) 50,00 50,00
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Директор департаменту агропромислового \ 
Івано-Франківської облдержадміністрації °*Є4РП01 & Ь>І

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

В. о. директора ^ ^ щ п ^ н т у  фінансів 
І вано-Фран^госьідааГьобблд^кад міністра ції

Іван АНДРІЇШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ганна КАЧУР
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


