
                                                         до рішення обласної ради

                                                          від____________№______

(грн)
Найменування місцевої/регіональної програми

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 66 831 000 65 611 000 1 220 000 920 000

0118410 8410 0830

Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-

Франківській області на 2022-2026 роки 

рішення обласної ради від  

12.11.2021 № 273-10/2021 
14 730 000 14 730 000

0118410 8410 0830

Програма розвитку та оновлення матеріально-технічного 

забезпечення ОТБ "Галичина" на 2018-2022 роки

рішення обласної ради від  

02.03.2018 № 819-20/2018 920 000 920 000 920 000

0110170 0170 0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих 

рад та посадових осіб місцевого 

самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-

Франківській області на 2022-2026 роки 

рішення обласної ради від  

12.11.2021 № 273-10/2021 
125 000 125 000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління 51 056 000 50 756 000 300 000 0

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-

Франківській області на 2022-2026 роки 

рішення обласної ради від  

12.11.2021 № 273-10/2021 13 095 000 13 095 000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма транспортного забезпечення діяльності Івано-

Франківської обласної ради на 2022-2024 роки

рішення обласної ради від  

10.09.2021 № 224-9/2021 6 137 000 5 837 000 300 000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, 

депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2022-2024 роки 

рішення обласної ради від  

10.09.2021 № 226-9/2021
2 400 000 2 400 000

0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності 

комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради 

"Централізована закупівельна організація Івано-Франківської 

обласної ради" на 2020-2024 роки

рішення обласної ради від  

31.07.2020 № 1512-36/2020

2 049 000 2 049 000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності Івано-

Франківського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства "Івано-Франківськоблагроліс" на 2020-2024 роки

рішення обласної ради від  

20.09.2019 № 1193-30/2019 

1 500 000 1 500 000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності 

комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з 

експлуатації майна на 2020-2024 роки

рішення обласної ради від 

13.12.2019 № 1294-33/2019     

23 300 000 23 300 000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма розвитку Дністровського регіонального ландшафтного 

парку на 2021-2025 роки

рішення обласної ради від 

23.12.2020  № 40-2/2020
2 380 000 2 380 000

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Додаток 7

до рішення обласної 

від                    №

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Спеціальний фонд

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальний 

фонд
Усього

Обласна рада

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Фінансова підтримка засобів масової 

інформації



Найменування місцевої/регіональної програми

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальний 

фонд
Усього

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма приватизації майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки

рішення обласної ради від 

19.02.2021  № 84-4/2021
195 000 195 000

3110000 10 200 000 10 100 000 100 000 0

3110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Регіональна цільова програма діяльності господарського 

підрозділу управління обласної державної адміністрації з питань 

ресурсного забезпечення на 2020-2022 роки

рішення обласної ради від 

20.09.2019 № 1194-30/2019

10 100 000 10 000 000 100 000 0

3110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління

Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2022-2026 

роки

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 274-10/2021 

100 000 100 000 0

0610000 2 879 000 2 879 000 0 0

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері освіти

2 879 000 2 879 000 0 0

0611142 1142 0990

Інші програми та заходи у сфері освіти Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

рішення обласної ради від 

25.12.2015 № 42-2/2015        

(зі змінами)
2 729 100 2 729 100

0611142 1142 0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення на 2022-2026 

роки

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 274-10/2021 

149 900 149 900

1110000 9 114 500 9 114 500 0 0

1115062 5062 0810

Програма спорту вищих досягнень та 

організації які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 8 114 500 8 114 500

Управління спорту та молодіжної політики облдержадміністрації

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури 

та спорту на 2022-2026 роки

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення

рішення обласної ради від 

26.11.2021   № 284-10/2021



Найменування місцевої/регіональної програми

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальний 

фонд
Усього

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

1113131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми "Молодь 

України" 700 000 700 000

1113131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми "Молодь 

України"

Обласна цільова соціальна програма "Молодь Прикарпаття на 

2021-2025 роки"

рішення обласної ради від 

23.12.2020 р №38-2/2020   

375 000 375 000

1113131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми "Молодь 

України"

Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки

рішення обласної ради від 

23.12.2020 р №37-2/2020

325 000 325 000

1113133 3133 1040
Інші заходи та заклади молодіжної 

політики

Обласна цільова соціальна програма "Розвиток пластового руху 

Прикарпаття" на 2018-2022 роки

рішення обласної ради від 

21.09.2018 № 942-23/2018        

(зі змінами) 300 000 300 000

071000 52 426 900 52 426 900 0 0

0712152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я

Комплексна програма "Здоров'я населення Прикарпаття 2021-

2025 роки"

рішення обласної ради від 

23.12.2020 № 33-2/2020

9 262 700 9 262 700

0712152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я

Регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її 

компонентів на 2021-2025 роки

рішення обласної ради від 

23.12.2020 № 32-2/2020

250 000 250 000

0712152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я

Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2022-2026 

роки

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 274-10/2021

1 600 000 1 600 000

0712152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я

Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоровя Івано-Франківської 

обласної ради на 2022-2025 роки

розпорядження 

облдержадміністрації від 

11.11. 2021 № 442 41 314 200 41 314 200

081000 30 728 500 28 833 600 1 894 900 0

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Департамент соціальної політики облдержадміністрації



Найменування місцевої/регіональної програми

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальний 

фонд
Усього

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

0813242 3240 1090 Інщі заклади та заходи
17 750 800

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019-2023 роки

рішення обласної ради від 

17.05.2019 № 1129-28/2019

30 000 30 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Регіональна цільова програма соціального захисту працівників, 

зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 

2020-2024 роки

рішення обласної ради від 

13.12.2019 № 1293-33/2019       

1 894 900 1 894 900

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Обласна Програма підтримки осіб, які брали участь у бойових 

діях на території інших держав, а також членів їх сімей на 2022-

2026 роки

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 275-10/2021

700 000 700 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

9 000 000 9 000 000

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

1 168 500 1 168 500

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
6 125 900 6 125 900

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)
4 459 600 4 459 600

0819770 9770 0180

Інші субвенції з місцевого бюджету 

(додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА, 

поховання учасників бойових дій , пільги на 

медичне обслуговування громадян, які 

постраждали в наслідок Чорнобильської 

катастрофи) 7 349 600 7 349 600

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 274-10/2021

Обласна комплексна Програма соціального захисту населення 

Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 276-10/2021

Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування,  збройної агресії Російської Федерації в Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2022-2026 

роки



Найменування місцевої/регіональної програми

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Загальний 

фонд
Усього

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

 1010000 6 400 000 5 400 000 1 000 000 1 000 000

1014082 4082 0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Регіональна цільова комплексна програма «Культура 

Івано–Франківщини» на 2022-2026 роки

рішення обласної ради від 

10.09.2021 № 228-9/2021
2 300 000 1 300 000 1 000 000 1 000 000

1014081 4081 0829

Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва

Регіональна цільова програма «Просвіта: ХХІ століття» на 2022-

2026 роки 

рішення обласної ради від 

12.11.2021 №279-10/2021 1 000 000 1 000 000

1014082 4082 0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва Регіональна цільова програма «Духовне життя» на 2022-2026 роки 
рішення обласної ради від 

10.09.2021 № 229-9/2021
600 000 600 000

 1014020 4020 0822

Фінансова підтримка філармоній, художніх і 

музичних колективів, ансамблів, концертних 

та циркових організацій 

Обласна комплексна програма"Відзначення 1125-річчя від часу 

першої згадки про місто Галич" на 2022-2023 роки

рішення обласної ради від 

10.09.2021 № 230-9/2021

400 000 400 000

 1014020 4020 0822

Фінансова підтримка філармоній, художніх і 

музичних колективів, ансамблів, концертних 

та циркових організацій 

Регіональна цільова комплексна програма «Культура 

Івано–Франківщини» на 2022-2026 роки

рішення обласної ради від 

10.09.2021 № 228-9/2021

2 100 000 2 100 000

2400000 10 305 600 7 456 000 2 849 600 1 000 000

2417110 7110 0421

Реалізація програм в галузі сільського 

господарства
Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

розпорядження 

облдержадміністрації від 

23.10.2021 № 404 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2418830 8830

Довгострокові кредити індивідуальним 

забудовникам житла на селі та їх повернення 1 470 000 1 000 000 470 000 0

2418831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі
1 000 000 1 000 000

2418832 8832 1060

Повернення довгострокових кредитів, 

наданих індивідуальним забудовникам житла 

на селі 470 000 470 000

2418840 8840

Довгострокові кредити громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла 

та їх повернення 5 600 000 5 000 000 600 000 0

2418841 8841 1060

Надання довгострокових кредитів 

громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла
5 000 000 5 000 000

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового 

будівництва в області на 2018-2022 роки

рішення обласної ради від 

08.12.2017 № 685-19/2017 

(зі змінами)

рішення обласної ради від 

23.12.2020 № 36-2/2020

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Регіональна цільова програма підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових 

умов сільського населення "Власний дім" на 2021-2025 роки
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найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

2418842 8842 1060

Повернення довгострокових кредитів, 

наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла
600 000 600 000

2416084 6084 0610

Витрати, пов`язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових 

кредитів, наданих громадянам на 
456 000 456 000

2417130 7130 0421

Здійснення заходів із землеустрою
Регіональна програма розвитку земельних відносин в Івано-

Франківській області на 2021-2025 роки

рішення обласної ради від 

23.04.2021 № 148-6/2021 779 600 779 600

2500000 1 840 000 1 840 000 0 0

2517622 7622 0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму 

та курортів

Регіональна цільова програма розвитку туризму в Івано-

Франківській  області на 2022-2026 роки

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 282-10/2021     
1 240 000 1 240 000

2517630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності

Регіональна цільова програма розвитку міжнародного 

співробітництва та промоції Івано-Франківської області на 2022-

2026 роки

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 281-10/2021     
600 000 600 000

2717440 1 750 000 250 000 1 500 000 0

2717610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва 50 000 50 000

2718860 8860
Бюджетні позички суб`єктам господарювання 

та їх повернення 1 700 000 200 000 1 500 000 0

2718861 8861 0490
Надання бюджетних позичок суб`єктам 

господарювання 200 000 200 000

2718862 8862 0490
Повернення бюджетних позичок, наданих 

суб`єктам господарювання
1 500 000 1 500 000

2900000 10 960 700 10 392 800 567 900 567 900

2918120 8120 0320

Заходи з організації рятування на водах

5 748 400 5 548 400 200 000 200 000

2918110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 5 212 300 4 844 400 367 900 367 900

1900000 900 000 0 900 000 900 000

Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього 

підприємництва в Івано-Франківській області на 2022-2023 роки

рішення обласної ради від 

23.04.2021 № 147-6/2021

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 280-10/2021     

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури облдержадміністрації

Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного 

захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового 

будівництва в області на 2018-2022 роки

рішення обласної ради від 

08.12.2017 № 685-19/2017 

(зі змінами)

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури 

облдержадміністрації
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найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

1917350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру 

Івано-Франківської області на 2020-2025 роки

рішення обласної ради від 

13.12.2019 № 1295-33/2019 

400 000 400 000 400 000

1917340 7340 0443

Проектування, реставрація та охорона 

пам`яток архітектури

Регіональна цільова програма паспортизації пам`яток 

містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-

2025 роки

рішення обласної ради від 

29.05.2020 № 1455-35/2020 
500 000 500 000 500 000

2800000 94 650 000 0 94 650 000 0

2818311 8311 0511

Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-

Франківської області до 2025 року

рішення обласної ради від 

23.12.2020 № 30-2/2020 (зі 

змінами) 94 650 000 94 650 000

2310000 1 500 000 1 500 000 0 0

2318410

8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації

Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2022-

2026 рік

рішення обласної ради від 

12.11.2021 № 278-10/2021 
1 500 000 1 500 000

37000000 15 643 800 3 027 700 12 616 100 12 616 100

3719770 9770 0180

Інші субвенції місцевим бюджетам
Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-

Франківській області на 2022-2026 роки 

рішення обласної ради від  

12.11.2021 № 273-10/2021 

15 643 800 3 027 700 12 616 100 12 616 100

316 130 000 198 831 500 117 298 500 17 004 000

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Ірина Мацькевич

ВСЬОГО

Директор департаменту фінансів

облдержадміністрації

Департамент фінансів облдержадміністрації


