
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

Н А К А З

від з /  /9 / .  2,________  М. Івано-Франківськ № ___________

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до рішення сесії обласної ради від 17.12.2021 року № 342- 
11/2021 «Про обласний бюджет на 2022 рік», 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 юстиції України 10.09.2014 року за 
№ 1104/25881 (зі змінами, внесеними наказом М іністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року № 336)

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по 
департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації за КПКВК 2717610 «Сприяння розвитку 
малого і середнього підприємництва», КПКВК 2718861 «Надання позичок», що 
додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту  
економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури  
облдержадміністрації



( ІНз а т в б , і н о

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 № 3 - < ?  _____________

3.

2700000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2710000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2718861

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації_____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації____________________ _________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

40528062
(код за ЄДРПО У)

40528062
(код за ЄДРПО У)

8861 0490
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання

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

0910000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 1 500 000,00 гривень.

1 700 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 200 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення обласної ради від від 17.12.2021 року №  342-11/2021 "П ро  обласний бюджет на 2022 р ік", від 12.11.2021 року №  280-10/2021 «Про регіональну цільову програму розвитку 
малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки "

6. 1 Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Розбудова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва на регіональному рівні:
2 Полегшення та розширення доступу підприємців до фінансових ресурсів,
3 Розвиток підприємницької культури

7. Мета бюджетної програми
Сприяння розвитку підприємництва, створення сприятливих умов для відкриття, ведення та зростання малого та середнього підприємниці ва шляхом консолідаціїїзусиль всіх 
зацікавлених сторін______________________________________________________________ ___________ ____________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

і Сприяння розвитку малого та середнього підприс мництва (фінансово-кредитна підтримка матого га середньої о гндприсмництва/Фінинсова підтримка суб'єктів підприємництва)
-> Розбудова інфраструктури підтримки малого ■ а середнього підприємництва на регіональному рівні.
3 Полегшення іц розширення достх п\ підприємців до фінансових ресурсів.

і



9. Напрями використання бюджетних коштів

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва:
фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва/фінансова 
підтоимка суб’єктів підприємництва

200 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00

УСЬОГО 200 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00

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

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

І Обсяг коштів для надання кредитів суб'єктам малого та середнього 
підприємництва на поворотній основі

тис.грн Кошторис, календарний план 
заходів 200,00 1 500,00 1 700,00

П Р О Д У К Т У

2 Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким 
планується надання фінансово-кредитної підтримки

од. Аналітичні дані РФПП в Івано- 
Франківській області 2,00 10,00 12,00

ефективності
3 Середня сума кредиту, наданого одному суб’єкту підприємницької 

діяльності на поворотній основі
ТИС ф Н

Розрахункові дані 100,00 150,00 250,00

якості
4 ,Ріа*мль л '/Зртг. сто надання фінансово-кредитної підтримки 

'^ Р А / Г іт , ' ^  суб'єктам підприємництва
відс. Розрахункові дані 100,00 100,00 200,00

\о'%Х , /Г 'О

'  *у г-г^ -0
* р а і н  К


