
УКРАЇІІА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Н А К А З
від ЛО.&& ЛОЛ /  м.Івано-Франківськ № аіЗ~_________

Про затвердження
паспорту бюджетної програми
по КПКВКМБ 2416084
та внесення змін до паспортів
бюджетних програм
по КПКВКМБ 2417110 та 2418841
на 2021 рік

Відповідно до протоколу постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 13.08.2021 року 
№ 13, 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 
департамету фінансів облдержадміністрації від 20.08.2021 року

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік по департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації по КПКВКМБ 2416084 
"Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання 
житла", що додається.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік
по департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації по 
КПКВКМБ 2417110 "Реалізація програм в галузі сільського господарства", 
затвердженого наказом департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації від 11.06.2021 року № 17 та по КПКВКМБ 2418841 
"Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла", затвердженого наказом 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації від 30.07.2021 
року № 22, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

3. Контроль за виконанням цьогц ндказу залишаю за собою.

Директор департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Іван АНДРІЇШИН

\\1 \



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент агропромислового розвитку ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

20.08.2021 № 25

1. 2400000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33645091

(код за ЄДРПОУ)

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

з. __________ 2417110__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 7И0______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0421__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм в галузі сільського господарства______
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

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

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. 
і Іокращення економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств області_______________________

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний ф онд У сього

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 Фінансова підтримка новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 0,00 480 000,00 480 000,00

4 Часткове відшкодування новоствореним фермерським господарствам сімейного типу 
вартості придбаної техніки та обладнання, великої рогатої худоби, овець та кіз 200 000,00 0,00 200 000,00

5 Часткове відшкодування фермерським господарствам вартості придбаної великої рогатої 
худоби, овець та кіз 600 000,00 0,00 600 000,00

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

145 500,00 454 500,00 600 000,00

У С Ь О Г О 1 0 65  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

У сь ого 1 065  500 ,00 934 50 0 ,0 0 2 000  000 ,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 од 4 5 6 7
затрат
Обсяг витрат для фінансової підтримки новостворених 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

грн. Внутрішньогосподарський облік 0,00 480 000,00 480 000,00

Обсяг витрат для часткового відшкодування новоствореним 
фермерським господарствам сімейного типу вартості придбаної 
техніки та обладнання, великої рогатої худоби, овець та кіз

грн.
Внутрішньогосподарський облік

200 000,00 200 000,00

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.
Внутрішньогосподарський облік

145 500.00 454 500,00 600 000,00

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 новостворених сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, яким надано фінансову допомогу

од. Внутрішньогосподарський облік 0,00 5,00 5,00

Загальна вартість закуплених обладнання та техніки, будівництва та 
реконструкції виробничих і невиробничих приміщень 
новоствореними сільського- сподарськими обслуговуючими 
кооперативами, які здешевлені за рахунок коштів обласного
бюджету

грн.

Внутрішньогосподарський облік

0,00 1 200 000,00 1 200 000,00

Кількість голів закуплених овець кількість Внутрішньогосподарський облік 200,00 0,00 200,00
Кількість закуплених новоствореними фермерськими 
господарствами сімейного типу техніки та обладнання

од. Внутрішньогосподарський облік 10,00 0,00 10,00

Кількість профінансованих проектів, втому числі і міжнародних, на 
розвиток фермерства та сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів

од.
Звітність, розрахунок

1,00 4,00 5,00

е ф е к т и в н о с т і

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

Середній обсяг фінансової допомоги на один новостворений 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

грн. Внутрішньогосподарський облік 0,00 100 000,00 100 000,00

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

Збільшення техніки та обладнання в новостворених фермерських 
господарствах сімейного типу

од. Внутрішньогосподарський облік 10,00 0,00 10,00

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

од.
Звітність, розрахунок

1,00 4,00 5,00

Збільшення поголів'я великої рогатої худоби, овець та кіз 
фермерськими господарствами області

кількість Статистичний бюлетень (форма 24) 50,00 50,00

я к о с т і

Частка новоств.сільськогосп.обсл. кооперативів, які отримають фін. 
підтримку за закуплене облад. та техніку, будівництво та реконс. 
вироб. і невироб. приміщень, в рамках реалізації бюджї програмі, у. 
загальній кількості сільськогосп.обсл. Кооперативів

\ь 1 » E 2 L £ ?»? .0 л ^

Внутрішньогосподарський облік

ф \ д _________________________________

0,00 5,00 5,00

Створення нових робочих місць в сільській місцевості у //< у  
профінансованих проектів, втому числі і міжнародних, на?рбзви^к' 
фермерства та сільськогосподарських обслуговуючих коопе^а^ид'ів

________________  І І Б  > - £ { ш \с ?
\ з

у у  \  К звітність, розрахунок

# \ \ \  а  уда ,у  \\
1,00 6,00 7,00

Директор департаменту
С 'Ч!^С ЬКоУ оЛг,

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів обласної державної адміністрації

___ У . Л у
*є4РП0і з*6 Іван АНДРІЇІ11ИН

(пііціали/ініціал, прізвище;

(Назва місцевого фінансового органу)
п  1' тДирскдАт департаменту

\ 20.08.2021

Ірина МАЦЬКЕВИЧ

(Дата\по год жен ня) т
М.П


