
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ
від ЗО. 0 <ї« м. Івано-Франківськ №  Л&

Про затвердження 
паспорта бюджетної 
програми по КПКВКМБ 2418841 
на 2021 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення обласної 
ради від 23Л2.2020 № 42-2/2020 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 
обласної ради від 09.07.2021 № 179-7/2021 "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 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), 
керуючись статтею 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та 
враховуючи погодження департамету фінансів облдержадміністрації 
від 30.07.2021 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік по департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації по КПКВК 2418841 
"Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла", що додається.

Директор департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Іван АНДРІЇШИН



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)

3 0 ,0 ,1 м /  № Л 2 _____________________________________
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

І . _____________2400000_____________ Департамент агропромислового розвитку ОДА ______________________________________________  ________33645091
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

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)

3. 2418841

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

8841

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1 0 ^ 0  Надання довгострокових кредитів громадянам на
_________________________  будівництво/реконструкцію/придбання житла____________

(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 7 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 000 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення обласної ради від 08.12.2017 № 685-19/2017 "Про регіональну цільову програму розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018-2022 роки", рішення обласної 
ради від 23.12.2020 № 42-2/2020 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення обласної ради від 09.07.2021 № 179-7/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 
обласної ради від 08.12.2017 № 685-19/2017 "Про регіональну цільову програму розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018-2022 роки" (зі змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики

7. 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 становлення та самореалізації молоді в інтересах сіспільства та держави.______________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

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

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

УСЬОГО 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

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 Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області 
на 2018-2022 роки

7 000 000.00 7 000 000,00

Усього 7 000 000,00 7 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т

Кількість сімей, які потребують наданя кредитів осіб Реєстр осіб, що перебуваютьна 
обліку для отримання кредиту

257 0 257

п р о д у к т у

Кількість сімей, яким планується наданя кредитів осіб Рішення про надання кредиту 9 0 9
е ф е к т и в н о с т і \  Гч

Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян осіб Рішення про надання кредиту 9 0 9

я к о с т і І і____________
Виконання програми надання кредитів відс. \ \  \\ Прогноз 100 0 100

Директор департаменту 

П О Г О Д Ж Е Н О ц ^ Х
Департамент фіна{і^е>вддаіДОі£ст?мїі^^.адміністраиіі 
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Директор
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(Дата
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Іван АНДРІЇШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
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