
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ, 
ДОРОЖНЬОГО, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

від 2021 року

Н А К А З
м. Івано-Франківськ №

Про внесення змін до 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", рішень сесій Івано- 
Франківської обласної ради, 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. Внести зміни до паспорту бюджетної програми по департаменту розвитку 

громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КБП 1917693 
затвердженого наказом департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж
адміністрації від 22.09.2021 р. № 13, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. директора департаменту Любов ОСТАП’ЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Н а д о  Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України а д  29 грудня 2018 року №  1209)

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

{найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 24 11 2021 № / Є

2.

3.

1900000

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1917693

П А С П О РТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент розвитку громад та територій, дорожньою, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури ОДА_________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА______________________________________

43380399

(код за ЄДРПОУ)

43380399

7693

1 найменування відповідального виконавця)

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)

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю__________
(найменування бюджетної програми зпдно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 3 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 3 400 000,00 гривень.

0,00

0910000000
(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бю джетної програми
Рішення сесії Івано-Ф ранківської обласної ради від 10.09.2021 №  223-9/2021, від 10.09.2021 №  227-9/2021 "Проо затвердження програми для забезпечення виконання судових рішень та 
виконавчих докум ентів на 2021-2022 роки"____________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Погашеная заборгованості за судовими рішеннями та виконавчими документами, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень судтв

7. Мета бю дж етної програми
Виконання боргових зобов’язань по судових рішеннях за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інших боргових зобов'язань, иезабезпеченнх фінансуванням за кошти 
державного та місцевого бюджетів.___________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бю дж етної програми

№ з/п Завдання

1 Погашення заборгованості за судовими рішеннями та виконавчими документами, що підлягають безсперному списанню відповідно до рішень судів

2 Оплата судового збору, виконавчого збору, штрафів, інфляційних витрат, 3% річних, компенсаційних та інших додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, 
та підлягають відшкодуванню



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Виконання заходів програми 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00

УСЬОГО 11,00 3 400 000,00 3 400 000,00

10. Перелік м ісцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
 ________________________________________________________________________________________  іри вен ь

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бю дж етної програми

№  з/п П оказники
О диниця

виміру
Д ж ер ел о  інф орм ації З агал ьн и й  ф онд С п ец іальний  ф онд У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

і Кількість судових рішень та виконавчих документів, які підлягають 
погашенню

шт Програма 0,00 1,00 1,00

продукту

І Кількість судових рішень та виконавчих документів, які планується 
погасити

шт. Програма 0,00 1,00 1,00

ефективності

1 Кількість судових рішень та виконавчих документів, які будуть 
погашені

шт. Програма 0,00 1.00 1,00

. . . . . . ________ 1
----------- Л шяСД№#ЩЙнаіічїкіЄУДОвих рішень та виконавчих документів В1ДС Прогноз 0,00 100,00 100,00
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