
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014. № 836 

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України  

від 29 грудня 2018 року № 1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ 

Розпорядження голови обласної ради від    16.01.2021. № 9-р 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік  

 

1.     0100000                    Івано-Франківська обласна рада 
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2.     0110000                    Івано-Франківська обласна рада  
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3.     0110180       0133     Інша діяльність у сфері державного управління 
               (КПКВК МБ)    (КФКВК)1                    (найменування бюджетної програми)  

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49702000 гривень, у тому числі загального фонду – 

49472000 гривень та спеціального фонду – 230000 гривень.  

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми  

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази 

Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 та від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами), рішення обласної ради від 

23.12.2020. № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 рік», рішення обласної ради від 29.05.2020. № 1457-35/2020, 

рішення обласної ради від 21.12.2018. № 1035-26/2018, рішення обласної ради від 31.07.2020. № 1512-36/2020, рішення 

обласної ради від 20.09.2019. № 1193-30/2019, рішення обласної ради від 13.12.2019. № 1294-33/2019 рішення обласної 

ради від 15.02.2019. № 1066-26/2019, рішення обласної ради від 21.12.2018. № 1036-26/2018, рішення обласної ради від 

22.06.2018. № 858-22/2018: 

 



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

 
№ з/п Цілі державної політики 

1 

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області та громадянського суспільства, надання 

фінансової підтримки підприємствам комунальної власності, здійснення робіт із землеустрою для забезпечення оформлення 

права на земельні ділянки спільної власності та приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області. 

 
 

7. Мета бюджетної програми: Розвиток місцевого самоврядування в Івано-Франківській області та громадянського 

суспільства, надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності, здійснення робіт із землеустрою для 

забезпечення оформлення права на земельні ділянки спільної власності та приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

гривень  

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 Розвиток місцевого самоврядування в Івано-Франківській області 13095000  13095000 

2 Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності 27101000  27101000 

3 Транспортне забезпечення діяльності обласної ради  5427000  5427000 

4 
Виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового 

фонду 
1500000  1500000 

5 Централізоване проведення закупівель товарів, робіт та послуг 2349000  2349000 

 Усього 49472000  49472000 

 

 



10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

 

КПКВК 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2021 рік 0110180 13095000  13095000 

Програма транспортного забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 

2019-2021 роки 
0110180 5427000  5427000 

Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій 

тоталітарних режимів на 2019-2021 роки 
0110180 1500000  1500000 

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства «Івано-Франківськ облагроліс» на 

2020-2024 роки 

0110180 1500000  1500000 

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства 

Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2020-2024 роки 
0110180 20856000  20856000 

Програма розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2017-2020 

роки 
0110180 3245000  3245000 

Програма з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на 

землі лісового фонду на 2018-2022 роки 
0110180 1500000  1500000 

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства 

Івано-Франківської обласної ради “Централізована закупівельна організація Івано-

Франківської обласної ради” на 2020-2024 роки 

 

0110180 2349000  2349000 

 

Усього 

 
49472000  49472000 

 

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 
 

№ 

з/п 
КПКВК Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Значення 

показника 

1 0110180 Розвиток місцевого самоврядування в Івано-Франківській області    

1  затрат    

  Обсяг коштів, що спрямовується на виконання заходів грн. Звітність 13095000 

2  продукту    

  Кількість проведених заходів од. Звітність 60 

3  ефективності    



 
 Середні витрати на проведення заходу грн. 

Розрахунковий 

показник 
218250 

4  Якості    

 
 Відсоток якісно виконаних заходів відс. 

Розрахунковий 

показник 
100,0 

2 0110180 Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності    

1  затрат    

  Обсяг коштів, що спрямовується на фінансову підтримку грн. Звітність 27101000 

  Обсяг коштів, що спрямовується на придбання основних засобів грн. Звітність 0 

2  продукту    

 
 

Кількість комунальних установ, що отримують 

фінансову підтримку 
од. Звітність 6 

  Кількість придбаних основних засобів  од. Кошторис 0 

3  ефективності    

 
 Середні витрати на утримання одного комунального підприємства грн. 

Розрахунковий 

показник 
4516833 

 
 Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів грн. 

Розрахунковий 

показник 
0 

4  якості    

 
 

Співвідношення росту витрат на фінансову підтримку у порівнянні із 

минулим роком 
відс. 

Розрахунковий 

показник 
100,7 

  

Своєчасність проведення розрахунків 

 

 

відс. 

Розрахунковий 

показник 

 

100,0 

 

3 

 

0110180 

Виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права 

на землі лісового фонду 
   

1  затрат    

  Обсяг коштів, що спрямовується на виконання заходів грн. Звітність 1500000 

2  продукту    

 
 

Кількість земельних ділянок лісового фонду, на які буде оформлене право 

власності 
од. Звітність 2 

  Середні витрати на проведення одного оформлення права власності грн.  Звітність 750000 

3  Ефективності    

  Ефективність проведення заходів відс. Звітність 100,0 

4  якості    



 
 Відсоток якісно виконаних заходів відс. 

Розрахунковий 

показник 
100,0 

 
 Відсоток вчасно профінансованих та використаних коштів відс. 

Розрахунковий 

показник 
100,0 

 

 

 

 

 Голова Івано-Франківської обласної ради                              __________               О.М. Сич 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор департаменту фінансів 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації           __________                         І. Б. Мацькевич 
 

 

 
М.П. 


