
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ, 
ДОРОЖНЬОГО, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА 
___________ АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

ВІД !р в . -/V- 2021 року м. Івано-Франківськ № •'/ б

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 
року № 42-2/2020 "Про обласний бюджет на 2021 рік", Протоколів постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 
836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за № 1104/25881 
(зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік по департаменту 
розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по КБП 1917351, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. директора департаменту Любов ОСТАП’ЯК



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Н аказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 20] 8 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 // с ^ у  № ___________

1900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури ОДА__________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коиггіа місцевого бюджету)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

2 . 1910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент розвитку громад та територій, дорожньог о, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури Іпано-ФранкіпськоїОДА_______ ______

(найменування відповідального виконавця)

43380399

(кол за СДРПОУ)

3 . 1917351

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7351 0443

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Розроблення комплексних планів просторового розвитку 
територій територіальних громад_________________________

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

0910000000

(код бюджету)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 1 577 490,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 1 577 490,00 гривень.

0,00 гривень та

5. П ідстави для  виконання бю дж етної програми
Протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань бю дж ету соціально-економічного розвитку тя інвестицій під 26.10.2021 року №  18

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№  з/п Ціль держ авн о ї політики

1 Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громад

7. М ета бю дж етної програми
Забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням  концепції 
інтегрованого розвитку території територіальної громади (за наявності)_________________ ____________________________________________________________________________

8. Завдання бю джетної програми

№  з/п Завдання

1 Реалізація комплексних планів розпитку тери торій надасть громадам змогу керувати власними ресурсами та залучати інвестиції

9. Напрями використання бю джетних коштів
гривень



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

1 2 3 4 5
1 Створення генерального та детального плану територій територійальних громад 0.00 1 577 490.00 1 577 490.00

У С ЬО ГО 0,00 1 577 490,00 1 577 490.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
_________________       гривень

№  з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

І . Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

і Кількість комплексних планів територій які шіанусгься виготовити
од. Реєстр територіальних фомад 0,00 62,00 62,00

продукту

І Кількість комплексних планів територій які будуть виготовлені од Реєстр територійальних громад 0,00 3,00 3,00

ґ ' / -  и... ефективності

_____ і .-^.'•Середня витрата на створення одного комплексного плану гри Розрахунок 0,00 525 «30.00 525 830.00
, ЯКОСТІ

■І. ^  \ Відсоток освоєння бюджетних призначень вще Прогноз 0,00 5.00 5,00

Нрек

ністрації
«У)

Любов ОСТАПЯК

Г анна КАЧУР

(ініціали/шішалт прізвище)

(підліш) (ініціали/ініціал, прізвище)

погоду

в * 1


