
( I Додаток 1\
до Порядку складання бюджетноТ звiтностi розпорядниками
та одерщувачами бюджетних коштiв, звiтностi фондами
загальнообов'язкового дер)rclвного соцiального i пенсiйного
страхування
(пункт 1 роздiлу ll)

3BiT
про надходження та використання коштlв загального фонду ( форма Nэ2д, Nч2м)

за l квартал 2О17 р.
Установа !епартамент агропромислового розвитку Сумськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiI
Територiя СУМСЬКА

за е,QРПОУ
за КоАТУУ
эа КоПФГ

Коди

591 01 36600
Органiзацiйно-правова форма господарювання Орган державноiвлади
Код та назва вiдомчоТ tшасифiкацГl'видаткiв та кредитування державного бюджеry

Код та назва програмноТ кпасифiкацПi видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

Код та на3ва типовоТ вiдомчо[ класифiкацjl видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв 5з
Орган э питань агропромислового комплексу, сlльського господарства та продовольства
КОД Та назва програмноТ класифiкацil'видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ tкласифiкацii
ВИДаТКlВ Та КРеДИryВаННя мiсцевих бюджетiв / ТимчасовоТ класифiкацi'i видаткiв та кредиryвання дIlя бюджетiв мiсцевого

53,t8600

Перiодичнiсть:
Одиниця вимiру:

квартальна. рlчна.
грн, коп.





розпорядниками бюджетних коlлгiв

Засryпник ди ректора fl епартаменry

3аступник начalльника управлiння+оловний бухгалтер

18 квiтня 2017 р.



(( !одаток 1

до Порядку складання бюджетноi звiтностi розпорядниками
та одер}чвачами бюджетних коштiв, эвiтностi фондами
загальнообов'язкового дерrt<авного соцiального i пенсiйного
страхування
(пункт 1 роздiлу ll)

Звiт
про надходження та викориGтання коштiв загального фонду ( форма Nэ2д, Nэ2м)

за l квартал 2017 р.
Уcтанoва.ЩeпаpтамerпагpoпpoМиcлoвoгopoзвитKycycЬкoioб
Територiя
О рга нiза цiЙно-п равова господарювання державноl влади
Код та назва вiдомчоТ класифiкацП видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

за еflРПОУ
за КоАТУУ
за КоПФГ

Коди

591 0

41о

Код та назва програмноТ класифiкацПi та кредиryвання державного бюджеry

та назва типовоi класифiкацll- та кредиryвання мiсцевих

видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв / ТимчасовоТ клtасифiкацП видаткiв та кредиryвання дпя бюджетiв мiсцевого
самоврядування, якi незастосовують програмно-цiльового методу) 5з1837о
субвёнцiя з мiсцевого бюджету державному бюджеry на виконання програм соцlально-економlчного та культурного розвитку репонlв

кваотальна. Dtчна.

вимlру:





Капlm ал ьн i mрансфе рmч о реа н а м
d е ржавн оео уп равлiнн я iHulux piBHiB

0е ржав mа Mix<H apodH u м о реан Ь ацiям

1 3аповнюеться розпорядниками

3асryпник директора f]епартаменry

Заступник начальника управлiння-rоловний бухгалтер

тYрчин п.l.
(iнiцiали, прiзвище)

18 квiтня 201 7 р



( ( , flодаток 1

до Порядку складання бюджетноТ звiтностi розпорядниками
та одерх(увачами бюджетних коштiв, звiтностi фондами
загальнообов'язкового дер}Glвного соцiЙьного i пенсiйного
страхування
(пункт 1 роздiлу ll)

3BiT
про надходження та використання коштiв загального фонду ( форма Nч2д, Nч2м)

за l квартал 2О17 р.
Установа !епартамент агропромислового розвитку СумськоТ обласноl державноi адмiнiстрацii
Територiя СУМСЬКА

за еffРПОУ
за КоАТУУ
за КоПФГ

Коди
007з4373

410ОрганiзацiЙно-правоваформа господарювання Органдержавноiвлади
Код та назва вaдомчо[ tоасифiкацtl- видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

Код та наЪва програмноТ клlасифiкацПf видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

Код та назва типовоТ вiдомчоТ шtасифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюметiв 53
Орган з питань агропромислового комплексу, сльського господарства та продовольства
Код та на3ва програмноТ класифiкацll- видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ кпасифiкацП
видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв / Тимчасово[ класифiкацП видаткiв та кредиryвання для бюджетjв мiсцевого
самоврядування, якa незаGтосовують програмно-цiльового методу) 5317340
Заходи з проведення лабораторно-дiагностичних, лiкувально-профiлакгичних робiт,угримання ветеринарних лlкарень та ветеринарних
лабораторiй
Перiодичнiсть: квартальна. рiчна.
Одиниця вимiру: грн, коп.

показники
кtsкtr
таlабо
ккк

код

рядка

затверджено
на звiтний

plK

3атверджено
на звiтний

перiод(рiк) 1

3аличюк на

початок
звlтного

Dокч

|-,lадiйшло

коштlв
за звiтний
пеоiод(оiк)

KacoBl

за звiтний
перiод(рiк)

(рактичнl

за звiтний
перiод(рiк)

iJЕ!лиLtюк

на кнець
звlтного

пеоiолч(оокч)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

tJидатки та надання кредитlв - усього х 010 35 295 079,00 8 661 316,00 8 582 357,5з 8 515 570,13 8 558 637,2! 66 787.40
у тому числl:

Поточнi видатки 2000 020 35 295 079.00 8 582 з57,5] 8 515 570,13 8 558 637,2a 66 787,40
Оплата працi i нарахування на
заробiтну плаry

2100 030 34 607 647,00 8 426 998,0( 8 360 210,60 8 36о 210,6( 66 787,40

Оплаmа праЦ 2110 040 28 366 924,00 6 907 4о5,00 6 907 405,0( 6 856 069,9€ 6 856 069,9: 51 335,о5
зарооlтна пла],Еl 2111 05о 28 366 924,00 6 907 405,0( 6 в56 069,9a 6 856 069,9t 51 335,05
l рошове заоезпечення

вiйськовослужбовцiв
2112 060

Нарахування на оплаmу праф 212о 0/о 624o-123'oc 1 519 593,0о 1 51 9 593,0( 1 5о4 1Zю,6: 1 5о4 1zlo,6i 15 452,35
Використання ToBapiB i послуr 2200 080 687 4з2,0с 155 з59,5: 155 359,5: 19в 426,6:
l lреомеmч, маmерlалч, облаOнання mа
,нвенmар

2210 090 26 419,00 2 600,0с 2 600,00 7 090,62

М е d u кам е нmч mа пе рев'яз ув ал bHi
маmералч

222о loo 146 71 6,0с 37 7з7,00 2483в,ц
r-"

z/ b,l б,б/

lрооукmч харчування 22з0 l10 2 861 ,0с 714.00 46Е.0( 4ti9,0c 4tj9,o(
()плаmа послуе (KplM комунальнчх) 2240 120 73 51 1,0с 10 508.61 , -- 

10 508ý1 _10 508,6,1
j''.;;].

i----"_-=-.*,*_-",-



п о ре алЬЬutТ d е ржавнuх (ре eioH альн ux)
проерам

розвитку по реалiзацi'a державних
(регiональних) програм

OKpeMi заходи по реалiзацii державних
(регiональних) програм, не вiднесенi

Капiтальне будiвництво
житла



iнлих об'екгiв

розпорядниками бюджетних

3аступник директора Депа ртаменry

3аступник начальника управлiння-головний бухгалтер

18 квiтня 2017
нiколаенко Н.м
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3BiT
про надхомення та використання коштiв загального фонду ( форма N92д, N92M)

за l квартал 2О17 р.

установа ,Щепартамент агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноТ державноi адмiнiстрацii

Територiя CYMCЬI(A
Органiзацiйно-правоваформа господарювання Органдержавноiвлади
Код та назва вaдомчоТ класифiкац[l'видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

a
\ .Щодаток 

,|

до Порядку складання бюджетноi звiтностi розпорядниками
та одерх(увачами бюджетних коlчтiв, звiтностi фондами
загальнообов'язкового дер}€lвного соцiального i пенсiйного

СТРа{t/ВаННЯ

(пункг 1 роздiлу ll)

за е!РПОУ
эа КоАТУУ
за КоПФГ

Коди
00734

410

Код та назва програмноТ кпасифiкацi'l видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

Код та назва типовоТ вiдомчоТ класифiкацi't видаткaв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв
орган з_пtпань агропромислового комплексу, сlльського господарства та продоволЬства

код та назва програмноТ класифiкацП видаткiв та кредиryвання мaсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ класифiкацif
видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв / ТимчасовоТ шtасифiкацГl видаткiв та кредиryвання для бюджетiв мiсцеВого
самоврядувЕlння, якi не застосовують програмно+4iльового методу) 5317330

Програми в галузi сiльського господарства,лlсового господарства,рибальства та Мисливства

Перiодичнiсть: квартальна. рiчна.





dержав mа мiжнароdнuм ореанiзаЦям

Надання кредитiв органам державного

управлlння lнших plBHlB

розпорядниками

3асryпник директора !]епартаменry

Засryпник начatл ьника управлiння+оловний бухгалтер Нiколаенко Н.М.
(iнiцiали, прiзвище)

1 8 квiтня 2017 i-


