
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕП АРТАМ ЕН Т ЕКО НО М ІЧН О ГО  РОЗВИ ТКУ, 
П РО М И СЛ О ВО СТІ ТА ІН Ф РАСТРУКТУРИ

Н А К А З
від 0 £ -  / /  о С О о і/________  м. Івано-Франківськ № ^ 9 ^  — О _______

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 26.10.2021 року 
№18, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання, затверджених наказом М іністерства фінансів України 
від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим в М іністерстві ю стиції України 
10.09.2014 року за № 1104/25881 (зі змінами)

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по 
департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації за КПКВК 2717330 «Будівництво інших 
об 'єктів комунальної власності», КПКВК 2717363 «Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій» , КПКВК 2717462 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорож ньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 
бюджету», що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту  
економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури  
облдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства ф інансів України 26 серпня 2014 року №> 836
(х редакції наказх Міністерства ф інансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ/Розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ш .  ___________

П А С П О РТ
бюджетної програм и місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2700000 Д епартам ент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА 40528062

(код Програмної класифікації видатків та (наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄД РП О У )

кредиту вання місцевого бюджету)

Т

2. 2710000 Д епартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА 40528062

(код Програмної класифікації видатків та (наймену вання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредиту вання місцевого бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
3. 2717363 7363 0490 заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 0910000000

___________________________________ ______________________________________ ____________________________  територій ______________________________________________  ___________________
(код Програмної класифікації видатків та  (код Типової програмної класифікації видатків та (код Ф ункціональної класифікації (наймену вання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  (код бюджету )

кредиту вання місцевого бюджету) кредиту вання м ісцевого бюджету) видатків та  кредиту вання бюджету ) видатків та  кредитування місцевого бюджету )

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 634_328,00________ гривень, у тому числі загального фонду _______________ 0.00______________ гривень та
спеціального фонду- _________ 15 634 328,00__________ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
П ротокол постійної комісії обласної ради т пи тан ь  бю дж ету, соціально-економічного ро ї витку та  інвестицій від 28.05.21 р. № 10, від 18.06.21 № 11, від 26.10.21 № 18, розпорядж ення 
КМУ від 19.05.2021 № 468-р___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Інвестиційний розвиток територій

7. Мета бюджетної програми 
Реалізація інвестиційних проект ів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економ ічного розвитку окремих територій

8 Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Проведення будівництва об'єктів
2 Проведення реконструкції об'єктів
3 Проведення капітального ремонту об єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Виконання заходів передбачених програмою 0.00 15 634 328.00 15 634 328,00

УСЬО ГО 0,00 15 634 328,00 15 634 328,00



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 0,00

і Кількість об’єктів які потребують будівництва од.

Протокол постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку 

та інвестицій, оозпооядження ОЛА

0 4 4

2 Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту од.

Протокол постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку 

та інвестицій, розпорядження ОДА

0 8 8

3 Кількість об'єктів які потребують реконструкції од.

Протокол постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку 

та інвестицій, розпорядження ОДА

0 1 1

продукту

І Кількість об'єктів на яких планується будівництво од

Протокол постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
сошально-економічного розвитку 

та інвестицій, оозпооядження ОЛА

0 4 4

2 Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт од.

Протокол постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку 

та інвестицій, розпорядження ОДА

8 8

3 Кількість об'єктів на яких планується реконструкція од.

Протокол постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку 

та інвестицій, розпорядження ОДА

0 1 1

ефективності
І Середня витрата на спорудження одного об'єкта грн Розрахунок 0,00 588 582,00 588 582,00
2 Середня витрата на капітальний ремонт одного об'єкта грн. Розрахунок 0,00 1 347 500,00 1 347 500,00
3 Середня витрата на реконструкцію одного об'єкта грн. Розрахунок 0,00 * 2 500 000,00 2 500 000,00

якості
1 Відсоток освоєння коштів на проведення будівництва ВІДС Прогнду 0,00 95,00 95,00
2 Відсоток освоєння коштів на проведення капітального ремотну відс. Прор4оз 0,00 95.00 95,00

3  -  - Відсоток освоєння коштів на проведення реконструкції
і / ь  П* тт \ о  с д \

відс. --------------------П ^ гн о з-------------------- 0,00 95,00 95,00

Сергій ПОДОШВА

(п ідпис) у (ініціали/ініціал, прізвище)

« г З ?  о
Ірина МАЦЬКЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

<^*>АЇНК


