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Про затвердженrrя паспортiв
бюджетних програм
мiсцевого бюджету на 2017 piK

ВiДПовiдно До пункту б частини п'ятоi cTaTTi 22 Бюджетного кодексу
УКРаiни, Правил складання паспортiв бюдхсетtlих програм мiсцевих
бЮДЖетiв та звiтiв про ix виконання, затверд}кених нак€вом VIiHicTepcTBa
фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 ]rГs 8З6, рiшення СумсъкоТ обласноi ради
вiд22.|2.2016 <Про обласний бюджет CyMcbKoi областi на2О17 piK>

НАКАЗУСVIО:

Затвердити паспорти бlодхtетгlих програм мiсцевого бюджету
На 2017 piK Щепартаменту агропромислового розвитIrу CyMcbKoi обласноi
Державноi адмiнiстрацii за ItПItВItN4Б 5З 173З0 <Програми в галузi сiльського
ГОСПОДарСтВа, лiсового господарства, рибальства та мисливствa>),
КПКВКМБ 5З17З40 <Заходи з гIроведення лабораторно-дiагностичних,
лiкувально-профiлактичних робiт, утримання ветеринарних лiкареtrь та
ветеринарних лабораторiЙ), КПКВКN4Б 531Вб00 <Iншi видатки), що
додаються.
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Затверджено

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

26.08:2014 Ns 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Щепартаменту агропроN{ислового розвитку СумськоТ обласноi

державноi адмiнiстрацii
(наЙпленl,ван ня голов ного розпорядн t IKa ко штiв м iсцевого бюлэкету)

i наказ
Щепар.тапленту ф iHaHciB Сlмськоi обласноi державноi

пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2017 piK

1. 5з00000 ,Г{епартап,rеl1т агроIlроi\,1ислоt]ого розвитку СуьlськоI обласноi деlэ;кавноТ адмiнiстрацii

. (кпквк мБ)

2. 5з 10000

( на йrп,tе t-ty ван ня голов ного розпорялника)

f{сtlартамеtr-г агllопроNl14слового розвитку Супrськоi'обласноТ дер;кавноТ адмiнiстрацtТ

(кпквк мБ)

з. 5з 1 7зз0

(най п,rе rly ван ня в i дповiдального в иконавrц)

042 l Про1,1эами в галузi сi-пьського господарс гва, лlсового госгlодарства, рибальства та мисливства

(кпквк мБ), (кФквк)' (наймен5, gз цня бюджетноi програми)

4. обсяг бюдпrетких лризначень/бюдrlrетких асилкувань ? 960,0 тис, грпвекь, ),тому числiзагмьного фонд/ 7 960,0 тис. Фивень та

спецiального фонлу - тис. гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
КоIrстит}цй Укра'fuи
БюД)кетн ий Кодекс Украiни
Наказ MiHic герства фiнмсiв Украiни вiд 26.08.20I4 N98Эб "Про деякi питання запроваджеLlня програмЕо-цi,ъового

меmд/ складаIIяя та виконанпя'мiсцевих бюддеть"



РiшеЕЕя cecii обласноТ ради сьомого скликФпrя вiд 22.12_20lб "Про об,тасвий бюджет С}1t(ськоТ областi Еа 201? piк''
Програма розвитку агропромисJIового кОмплексу та сiльськИх територiй СlмськОi областi Еа перiод до 202О роry,
затвердr<ена рiшеяrrям cecii обласноi рад-r сьомого смпкаIIIIя вИ 07.10.20lб
Програма екояомiчвого i соцiального розвитку CyMcbKoi областi па 2017 piK, затверджева рiшеuням cecii обласЕоi радI
сьомого сюIикаIIЕя вlд 22.|2-2016

6. Мета бюджетноi програми

забезпечешlя ЕаселеIlяя областi якiсцими прод.ктiми харч)вztllЕя, розвиток самозайнятостi та пiдприемцицтва lia се,пi, забезпечеrшя
територiагьних громад областi квалiфiковалими кадрамп, збЬшенuя поmлiв'я худоби
7. Пiдпрограrи, спрямованi на досягнення мети, визначеноi паспортом бюджетноi програми

Ns з/п кпквк кФквк Назва пiдпрограми

В. Обсяги фiнансування бюджетноi програми у розрiзi пi програм та завдань
тис.

Nc з/ll кпквк кФквIi
Пiдп ро гралtа/завдання бюдхtетноТ

п;эограми 2 Заt,альний фонд Спецiа_гtьний сЬоrrд Разом
2 J 4 ) 6 ]

Ilдll t]ограN4а
Jавдання

l 5з 17зз0 042| В ilшкодуваl,] tlя копi_\, l { ал ьним п iлприеl\ l сl,вам з

обласного бюлжеry витраъ пов'язанlо< з

прtrдбанням саджанцiв та обладнанrrя для
проведення охолодх(енЕUт, заморозки ягlд та
зберiгання Тх до визначеного експортного
об'емч

2000,0 2000,0



2 5з 1 7330 042l Вiдшкодування суб'сктам господарювання
обласного бюлжеry 50% витрат, пов'язанr,тх

отрt{манням сертифiкаry на виробништво

органiчноi пролукчir, аJIе не бiльше l5 тис.

гривень у piK на одного суб'екга

I50,0 150,0

з 5з l 7зз0 0421
В iдшкоду вання ко N{унальним пiдприемствам
витрат,по несених на придбанняобладнашuI дJIя

збору та переробкимолочноi пролукчii, за

умови спiвфiнансування: 507о ви,грат

вiдшкодовусться за рахунок коштiв обласного
бюлжеry. 50О/о- за рахунок коштiв мiсцевих
бюджетiв

5262,0 5262,0

4 5з 1 7зз0 0421 Частко ве вiдшкодування комунаJIьним
пiдприеплствапt з обласного бюджету витрат,

пов'язаних з придбанням племiнних свинок та

кнурчiв вiтчttзняного rrоходження (класу
"елilа") з ]\lетою створення MiHi-

репродукторапо розведенню свl.rней (при

_чпtовi,я к шо ко Nl)/на_л ьне п iдпрt tспt ство не

отр и м_\/вало tl асткового в lдшl кодуван ня з

державного бюла<ету за вказанl..lм напрямком у
поточноп,ll,поtli)

78,0 7в,0

) 5з 1 7зз0 042 l Часткове вiдшкод),вання з обласного бюджету
суб'сктапr господаI]ювання - юридllч ним
особаьl tt езаJIех{ l lo в iд орган iзацiйно- правовоТ

форми та (loptuttt власностi за закуплене ними
поголiв'яплемiнtзttх вiвцематок, баранiв, ярок з

племiн н t tx заводi вта плем i н них репролукторiву
розп,riрi до 50% BapTocTi, але не бiльш як 850
гривень за одFIу голову молодшIку (при yMoBi,

якщо суб'ект господарювання не
отримува в частко вого вlдшкодуванняз

державного бюлжету за вкiваним напрямком у
поточному poui)

170,0 l70,0



6 53 17зз0 042ll Пiдготовка фахiвчiв за ocBiTHiM ступенем
" Магiстр " магiстерс ького курсу "Регiоншrьний
N{енеджмент" у вищих навчаJtьних закладах
СумськоТ областi, що готують фахiвчiв з цього
цапрямк)/, за заN{овленням органlв мlсцевого
самоврядування об'сднанrх територiальних
громад) сlльських, селищних рад

300,0 з00,0

Усього 7960,0 0 7960,0

9. Перелiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетноТ програми
тис.

Наз ва регiональноТ цiльовоТ
програми та пiдпрофами

кпквк Загальний фонд Спецiальний фонд Разом

l 2 J 4 5

Програма розвитку
агро проl\4ислового ко мплексу

- -l-tl iiльських територiйt
С5 rtcbKoT областi на перiод

до 2020 року

5з l 7зз0 7960,0 ,7960,0

Усього 7960.0 7960,0

10. Рез5rльтативнi показнI.1кI4 бюджетноТ прогl]ами у розрiзi пiдпрограм i завдань

NЪ

з\п
кпквк назва показника

одиниця
вимtру

f,rкерело
iнформацiТ

Значення
покzвника

2 J 4 5 6

Пiдпрограма

1 5з 1 73з0
Завдання Вiдшкодування KoMyllaлbHItM пiдприспrствапr з обласного бюджеry вIrтраъ пов'язаних з придбанням

саджанцiв та обладнаr{ня для проведення охолодження, заморозкlt ягИ та зберiгання iхдо визначеноfо
експортного об'сму

I



1 }атрат

5зl7зз0
обсяг вiдшкодування комунальним пiдприсмствам з обласного бюджеry витраъ пов'язаних
iз r-rридбанням садяiанцiв та обладнаItня для лроведення охоJIодження, заморозки ягiд та
зберiгання Iх до визначеного експортного об'сму

тис.грц. управлiнський
облiк

2000,0

2 продукту

5317зз0

кiлькiсть с),б'сктiв господарювання, якиt\{ надано вiдшко уванr{я витрац пов'язаних iз
придбанням саджанцiв та обладнання для проведення охолодження, заморозки ягiд та
зберiгання ik до визначеного експортного об'ему

одиниць розрахунково 2

3 ефективностi

l 5з l 73з0 середнiй обсяг вiдшlкодування одному KoMyHaJlbHoMy пiдприемству гис.грн. управлiнський
облiк

l000,0

4 якостl

1 5з 17зз0
вiдсоток заявникiв, якi отримали вiдшкодування витрат, пов'язаних iз придбанням
сад;канцiв та обладнання для проведення охолод?{iеl]ня, заморозки ягiд та зберiгання iх до
виз наченого експортного об'ему

вlдсоток розрахунково l00,0

2 5з 1 7зз0
площа посадхiених нових ягlдникlв

гектарlв управлiнськrлй
облiк

l5,0

2 5з l 7jз0

Зilвдirлr ltя l}i;цrlrriолl'ваl{Itя с\ б'ск-I-1l,rr господарtовllнltя з обJIасl{ого бюд;ке,гу 50(Zl BrITpaT, пов'язilttltх iз отрип|аI{l{яl\I
сеilrrlфiкатl'rrа rзrrробl{ltllI t]o opгarri.rrroT rrрсlдl,кrliТ, аJIс I{e бiльtuе l5 Trrc. грllвеItь 1, piK lla одного суб'скта
господарювання

l затрат

53 l 7зз0
обсяг в

серти (l
дшкод) tзаtltlя с\,б'сктаiчl I-осllодаl]iовання 509'о витра1 пов'язаttих iз отриманнялl
каry на вrlробнrlцтво органiчноi продукцiТ

TIlc. грн.
уtlI]авл lнськии

облiк
l 50,0

2 продуктY

5з,l7зз0
кiлькiс-гь суб'ектiв госllодарюваllI1я, якиNl надано вlдшкодування витрат, пов'язаних iз
отриNlаI rням сертифiкат1, lla виробництво органiчноL продукцii одl.tниць розрахунково 10

ефективностi

5з 1 7зз0
середнiЙ обсяг вiдшкодування вит|]ат, пов'язаних iз отрип,tаtlням сертифiкату на
в иробн и цтво органiчноТ продукцii тис. грн. управлiнський

облiк
15,0

4 якостl

l)



l 5з 1 7зз0
вiдсоток заявникiв, якi отримали вlдшкодування витраъ пов'язаних пов'язаних iз

отриманням сертифiкату на виробництво органiчноI продукцiТ вlдсоток розрахунково 100,0

3 5з l 7зз0

Завданlrя ВiдшкодуванЕя комунальним пiдпрlлспrствам BI{TpaT, цонесених на придбання обладнацня для збору та
переробки молочноi продукцii, за умови спiвфiнансування: 50Уо вптрат вiдшкодову€ться за рахунок
коштiв обласного бюд;кету, 507u- за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв

1 затрат

5з 1 7зз0
обсяг вiдшкодування комунальним пlдприемствам витрат, понесених на придбання
обладнання для збору та переробки молочноТ продукцiТ тис. грн. управлiнський

облiк
5262,0

2 продYктY

5з 1 7зз0
кiлькiсть коlvl)/нальних пiдприемств, яким виплачено вiдшкодування витрат понесених на

придбання обладнання для збору та переробки ]\,lолочноТ продукцiТ
одиниць розрахунково J

3 ивностl

l 5з 1 7з30
середнiй обсяг вiдшкодування витрат, понесенtiх rla придбання обладltання для збору та

переробки п,толочноi продукц1l
тис.грн. управлlнськии

облiк
|7 54,0

4 якостl

5з l 7330
вl.цсоток заявl]t]кlв, якl отриi\,!алl.i вtдlllкодуванl]я BItTpaT, понесених на придбання

обладllанtlя для збор_r, та пе;lеробки лtолочноТ продукцiТ
в lдсоток l]озрахунково l00,0

J 5j l 7зз0 Завдакня
Часгr.lове вiлrur:сдуtl11IlI{я ко}I,\,ltэ_пьIII1i\l пiдпlтrrсrtствlr,rт з обласIIого бlодziету вIIгl)ац пов'язанItх З

прп;цбtrrняпr tlлelrittrtti\ св1.Iноti,га Kll\ 1lцiв вir-чlrзI{яного похо]1,1iсl{ня (класу "слiта") З Nlетою сТl]орення
лliнi-рспрод),tit,ора п0 розведсltlltо cBlIrreit (прrr t,rtoBi,яttttt1o Ko]\l.\/ttaлbtrc triдпрlлспtство lre отрип{)iВаЛо
rlасl,коt]ого вij(lrrкод\,rзltt{ня з дерrкавlI0l,о бюд;кеr,5l за в,iазаниl\I l{апряN{]tоNl у поточнопrу роцi)

I }атрат

l 5з l 7зз0 обсяг часткового вiдшкодування комуна_пьним пlдприсNlствам з обласного бюджеry
в4траl, пов'язаних з придбанняl\,l племlнних свиIlок та кнурцlв вlтчизняного походження
(класу "елiта") з метою створення мiнi-репродуктора по розведенню свиней

тис. грн. управлiнський
облiк

78,0

2 продукту



1 5з 1 7зз0
кiлькiсть закуплених племiнних свинок та кнурцiв вiтч.rзняного походження (класу
"елiта")

голlв
Внутрiшньо-

господарський
облiк

зl

3 ктивностt

5з l 7зз0
середнiй обс я г частко вого вiд ш кодування коп,lунаJIьн им пi присмствам
витраъ пов'язаних з придбанняп,t плешлiнних свинок та кну цiв вiтчизняного походження

(класу "елiта")

тис.грн. управлlнськии
облiк

2,4

4 якостI

1 5з 1 7з30 збiльшення поголiв'я свиней вlдсоток
статистIгIнии

бюлетень
(форма 24 с-r)

0,5

э 5з 17зз0 Завдання Часткове вiдшrкодувацttя з обласlrого бюджету суб'сктапr господарювання - юрI{дичнl,rпr особапl незалежно
вiд органiзацir."iно-правовоТ форпlи та форшrи власностi за закуплене нItми поголiв'я племiнних вiвцематок,
баранiв, ярок з плепtiнних заводiв та плепriнt{lrх репродукторiв 1, розпriрi до 50%о BapTocTi, але не бiльш як
850 гривень за одну голову молодняку

1 затрат

5з l73з0
обсяг частttового вiдшкодуваtll{я з обласного бlоди<ет_t,у розпriрi до 50% BapTocTi, але не

бiльш як 850 грt.lвеIlь за одl]у голов)i N.,tолодIlяк),
тис. гI)н.

управлiнськиt:t
облiк

l70,0

z продукт)/

5з 1 7з30
l\l_цькlс-гь зilк),пjIL.l1ljх пле\III]l1I1\ BiBtletvtaTot<, баllаlliв- ярок з гI-пеN4lннI,1\ заводlв та

племiнl ttlx репрол1 KTopiB
голlв

)/ ll l]a влlнсь к I l ll

облiк
200

ефективностi

5з 17зз0

ссреднiй t)бсяг .lасткового вiдшкод),l]ання суб'сктам tосподарIовання - lоридичним особам
за закуплеt]е ниNl lJ поголiв-я племiгtгlttх BiBцcirraToK, баlэанiв, ярок з плспtiнних заводiвтll

племiн них репроду KTopiB
тис. грн. у п l]авлlнсь ки и

облiк
0,в5

4 якостl

1 5з 1 7зз0 збiльшення поголiв'я овець вlлсоток
статистичнии

бюлетень
(форма 24 с-г)

J

l



6 5з l 73з0

Завдання Пiдготовка фахiвцiв за ocBiTHiM ступенем "Магiстр" магiстерського курсу "Регiональний менеджмент" у
вищих навчальнIlх закладах СумськоТ областi, що готують фахiвцiв з цього напрямку, за замовленням
органiв пriсцевого самоврядуваIIня об'сднаних r,ерltторiальнпх гроNIад, сiльськlлх, селищнl{х рад

l затрат

53 l 7зз0

Обсяг фiнансування BapTocTi пiдготовки фахiвцiв за ocBiTHiM ступенем "Магiстр"
магiстерського курсу "Регiональний менеджмент" у вищих навчzulьних закJIадах СумськоТ
областi, що гоryють фахiвцiв з цього напрямку, за замовленням органiв мiсцевого
самоврядування об'еднаних територiальних гро]\{ад, сiльських, селищних рад

тис. грн. управлiнський
облiк

300,0

2 продукту

5з173з0

Кiлькiсть осiб, якi пройшли пiдготовку за ocBiTHibl ступенеI\I "Магiстр" магlстерського
курсу "Регiональний пленедlкмент" у вищих навчаJlьних закJIадах СумськоТ областi, що
готують фахiвцiв з цього l{апряNlку, за заN,Iовлення]\1 оргаl{lв ]\{Iсцевого са]\ilоврядування
об'сдtlан их територiал ьн и\ громад, с iл ьсь ких, селищних рад

oclO управлiнський
облiк

25

K,I,]{ в Il ocTl

Ви-гратt,l lla одl]у особ1,. яка пройrшла пiдготовк_r за ocBiTtlii\t ступенем "Магiстр"
пtагiс'r сl]сьIiого курс1, "Рсгiоllа-llьний i\Icl]cд)Iii\lcllT" у в1.1tцl.t\ llавLlа_гlьних закладах Cl,ivtcbKoi
об;Ilсr'i, що lог),ють r]llrхiвцiв з tlього llапIlя\lк),. за заN,{ов_псt1llяi\l оI]ганlв ]\lIсt]евого

саi\It]l]l]ядуtзаtltlя об'с_tl]ilI1их l c1lltTopialrL,lt1,4x гроi\lад, cljl ьських, селищних рад
rl]с. гI]н. розрах)i i] ково

якостl

5з 1 7330

Вiдсоток виконання заi\lовлеl{ь органiв ьriсцевого самовряд вання об'еднаних
терtат,орiальI]l1х гроN{а.!,, ciлbcbtiIix, селиLцних рад фахiвцitз за освi,гнiм ступенем "Магiстр"
магiстерського курсу "РегiональниЙ п,tеtlеджмент" у вищих навчальних закладах СумськоТ
областi, що готують фахjвцiв з цього нап

1 1. Щжерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм2

/]



Дж

Найменування
джерел

надходжень
кпквк

KacoBi видатки станом на
План видаткiв звiтного перiолу

Прогноз видаткiв до кiнця

реал iзацiТ i н вестицiйно.о rrро"*ту'

Пояснення,
що

характеризу
ють

джерела

фiнансуван
ня

01 сiчня звiтного п
спеlll&пьнии спецlа_rIьнии

lнвестицiйний

IHuti dасерела

lнвестицiй н ий
проект 2

] Прогноз видаткiв до кiнця реа_пiзацiТ iнвестицiйного проекту зазначаеться з розбивкою за роками.

Виконуючий обов'язкi{ директора Департаменту
агропроN,Iисло во го роз l]итку CyMcbKoi обласноi державноТ
адмiнiстрацiТ

ПОГОДЖЕНО:

Щиректор Щепартаменту фiнансiв
СумськоТ обласноi державноi адмiнiстрацiТ

О.П.Петрова
(iнiцiали та прiзвище)

О.Г.Батраченко
(iнiчiали тЪ прiзБйПф



Затверджено
Наказ Мiцiстерства фiнансiв УкраiЪи
26.08.20|4 ]ю 8зб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Щепартаменту агропроN,iисло вого розвитку СlмськоТ обласноi
державноТ адмiнiстрацii
(найпtенування головного розпоряднt.lка коштiв мiсцевого бюлжеry)

i наказ
!епартапtенту фiнансiв CyMcbKoi обласноТ державноТ
адмiнiстрацii

-р"2

пАспорт
бюджетноi програN{и мiсцевого бюджету на 2017 piK

5з 00000 f{епартаьtеr]т а]-роllроi\lислового розвитку Супlськоi'обласноТ дерл<авноТ адмiнiстрацiТ1.

2.

(кпквк мБ)

5з l 0000

(найпtеtrl,gд11 1.1я головного розпорядника)

fiеl lapTamreHT tlгрогlI)оi\lислового I]озвliтку CyшrcbKoi обласноТ дери<авноТ адмiнiстрацiТ

1

(кпквк мБ)

5з l 8600 0lзз

(най п,l е rr1, вз11 ня в iдпо в iдал ь но го вико нав ця)

Iншi видатки

(кпквli мБ)

4. обсяг бrоджетних

(кФквк)l (найменуван ня бюджетноi програми)

спецiа,rьного фонду -
пI]изнаtiеIJь/бюд;кетних асигнуваllь - 199,0 тис. гривень, )/ Toi\ly числi загалыrого фонду - 199,0 тис. гривень та

тис. гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
Конституцiя УкраТriи
Бюджетний Кодекс Украiни
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 лъ8зб "Про деякi питання запровадження програмно-цiльового
методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв''



Рiшеrтrrя cecii обласноТ радд сьомого сIспикмЕя вй 22.12.2016 "Про обласЕий бюдкgт CraacbKoi областi на 2017 piK''
ПРОГРаМа еКОНОМiЧНОГО i СОцiальIrого розвитку C5McbKoi областi ва 2bl7 piK, затв"рл*""ч pi."r"^n 

"ecii 
обласпот р'4щ-r

сьомого скJIик.шпlя в 1д 22.12.20'Iб
6. Мета бюджетноi програм }r

' ВисвiтленВя питаЕь розвитку агропромислового KoMIUIeKcy через перiод-rчпi друкованi видаввя, радiо, телебачеЕця
7. Пiдпрограми, спрямованi на досягненIUI мети, визЕаченоi паспортом бюджетноi прогрirмИ

NЪ з/п кпквк кФквк назва пiдпрограми

8. обсяги фiнансування бюджетноi програми у розрiзi пi програм та завдань
тис. гпн

J\Ъ з/п кпквк кФквк
Пiдпро грам а./з авдання бюджетноТ

програми 2 Загальний фонд Спецiальний фонд Разом
l ) J 4 5 6 7

1tдпрограlчtа
Jавдання

l 5з l 8600 0 ]зз
В ttсвiтле t-tня п liTaн ь розвиткч
агропроN]исJ]оtsого КОi\4ПЛеКСу через перiоличнi
др)iкованi вllдання. радiо, телебачення

199,0 l99,0

Усього I99,0 0 l99,0

9. Перелiк регiонаJIьниХ цiльовиХ програм, якi викоНуютьсЯ у складi бюджетноi програмИ

Назва регiональноI цiльовоi
програми та пiдпрограми кпквк Зага-гtьний фонд Спецiальний фоrИ

и(;

Разом

2 a
J 4 5

Усього 0,0 0,0



, 10. Результативнi показники бюджетноi програми рlз1 пlдпDогDам 1 заRпань
Ns

з\п
кпквк назва покzlзника

з

одиниця
вимiру

Щжерело
iнформацii

Значення
показника

1 2
4 5 6

Пiдпрограма

1 5з ] 8600
Завдання бисвtтлення питань розвитку агропромислового комплексу через перiодичнi д

телебачення
yкoBaцl вI{дання,

1 J4rPar

l 5з 1 8600
обсяг видаТкiв на висвiтлення питань розвитку агропроNrислового комплексу через
перiодичнi друкованi видання, радiо, телебачення

продукту

кiлькiсть публiкацiй 1, перiодичних друкованих виданнях

кlл ьк lcTb телерадiоп ролl,кцil

ефективностi

се|lсrцrliй обсяl- вида-гt<iв ttlt t)дI]н1-1цю пl б.lrir<ашil' rз перiоlци.t rJtlx л|]укованих l]liдаt]ня\

cellc;lrl i й обся г вида-гtt i в tla одI l tl и цЮ Tc.ll ерадiоп родукцii

тис.грн. управлiнський
облiк l99,0

2

5з 1 8600
одиниць управлiнськтlй

облiк l0

2 5з l 8600
одI,iн tlць управл iнський

облiк 16

] 5j 1 3600
тис. г|] н. управлi нськи й

облiк 1,500
1

-ýз i в600
l-ис. грl-t. управл iHcbKtrt:i

облiк 11,500
4

t 5] l в600 динаьriка кiлькостi пl,блiкацiй в гtерiодtl,tt]их лр),кованих виданl{ях в пopiB1tonri a ,Йуrr^,
роком

динаrriка кiлькостi ,

в lдсоток розрахунково 200,0

2 5з l 8600
в lдсото к розрахунково l60,0



, 11. Щжерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм2

Код
Найменування

джерел
надходжень

кпквк
KacoBi видатки станом на

План видаткiв звiтного перiоду
Прогноз видаткiв до кiнця

реалiзацi i i н вестицiйно.о npo",.ry'

Пояснення,
що

характеризу
ють

джерела

фiнансуван
ня

01 сiчня звiтного перiоду
загальний

dtонл

спецiмыlt-l й

dlorm разом
загал ьний

dlонл
спецiальний

dlоrш разом
загальни й

Фонл
спецliuтьн

ий rtlонл разом
1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 12 13Пiдпрограма l

Iнвестицiйний
проект 1

наdхоdпсення iз
бюdэлсепlу \]

lHuti dэюерела

фiнансування (за
BtldcMtt) х х

ltlвестицiйн ий
проект ?

Усього

] Прогноз видаткiв до кiнця реалiзаl(ii iнвестицiйного лроеkту зазначасться з розбивкою за роками,
В lr ко нуюч tтй о бо в' яз ки дрlректора Дегtартаменту
агi]опроп,lислового розвитк)/ Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

ПОГОДЖЕНО:

Щиректор Щепартаменту фiнансiв
Сумськоi обласноi дерхtавноi адмiнiстрацii О.Г.Батраченко



Затверджено

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
26.082014 N9 8зб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

,Щепартаменту агропромислового розвитку СумськоТ обласноТ

державноi адмiнiстрацii
(найменуван ня головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

i наказ

Ще партаменту ф iHaHci в Суп,тсь ко i обласноТ державноi адмiнiстрацii

1. 5з00000

пАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2017 piK

flепартамент агропромLlслового розвитк)/ Суп,tськоТ обласноi державноi адмir-riстрацiI

(кпквк мБ)

2. 5з l0000

(найлlенl,вання головного розпорядника)

fiепаllтамtеt{т агропроNl14слового розвитк)/ СумськоТ обласноТ дерlкавноТ адмiнiстрацii

(кпквк \4Б),

З. 5з17з40 о421

( наГтпrе н 1, зд 11ня в i д пов iда-rrьно го виконавця)

Заходlt з проведенlrя лабораторно-дiагностичних, лiкl,gаlr,ra-профiлактичних робiт, утримання ветеринарних
л tKapeHb та ветеринарних лабораторiй

(кпквк.мБ) , (кФквк)' (наймекуван ня бюджетноi програми)

4. Обсяг бюд}{етЕlих призЕа,Iен ь/бюдкегних асигнуваяь - 60 5З9,67518 тис. гривень, у тому чисrri загального фонд/ - 4З 454,079 тис. гривень
та спечiмьного фовдz - 17085,596 18 тис. гривеБ,

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
КоЕстIтryцiя Украiяи
Бюджетпий Кодекс Украцrи
Змон Украiни "Про ветерипарцу медициЕу"



, Наказ MirricтepcтBa фiЕансiв Украiци вй 26.08.2014 Ns836 "Про деякi пит.шм залроваджеЕIIя прогр€lмЕо-цlльового

матоду складФlпя та виковавня мiсцевих бюджетiв"
Рiшеняя cecii обласВоi ради сьомого с(пИ каятlя в|д22.|2.2О16 "Про обласяий бюджет Су\лськоi областi Еа 20l7 piK"

6. Мета бюджетноi програми
Забезпечевня прав ГромадяЕ Ira ветериЕарне обспугов}вашfi, зlLхист твариIl та ЕаселешUl вiд збудпикiв та хвороб тварин rшяхом

здi йсненtlя грофiлакги члих, дiагttостичнлс< та лiкра,ъrrих заходiв

7. Пiдпрограми, спрямованi на досягнення мети, визначеноТ паспортом бюджетноi програми

Nq з/п кпквк кФквк Назва пiдпрограми

В. Обсяги фiнансування бюджетноТ програми у розрiзi пiдпрограм та ЗаВДанЬ
(тис.

_}{q з/п кпквк кФквк Пiдп рограпла/завдання бюджетноi
програми 2

Загальний фонд Спецiальний фонд Разом

l ) J 4 5 6 1

ltдпрограма
Jавданl]я

5з 1 7з40 042]t
Забезпе,tен ня пl]аl] гроi\4адя н на BeTeptlHapHe

обслуговl,ваt{t-tя, захt{сттварllн та I]аселення

вiд збl,лrllrкiв та .хвороб TBapl,tн шляхом
здiйснеllня про{,iлактrtчнttх. дiагностичних
та лiкува,тьнtтх заходiв

43 454,07900 l 7 085,596l 8 60 5з9,675 1 8

Усього 43 454,07900 l70B5,596iB 60 5з9,675 1 8

9. Переliк регiонаjIьI]их цiльових програNI) якi виконуються у складi бюджетноi програми
тис.

Назва регiо нальноТ цiльовоТ
програN4и та пiдпрограми

кпквк Загальний фонд Спецiальний фонл Разом

l 2 J 4 5

0,0

(тис. грн)

Il



, 
РЧуrлlьтативнi показники бюджеТНоi програми у розрiзi пiдпрограм i завдань

Ns

я\п

-1

.i

l
1

,с
Il
t
_)

р
м
|"
t

i,

назва покzlзника
одиниця
вимiру

Щжерело
iнформацii

Значення
покzLзника

2 J 4 5 6

пiдпрограма

5з 17з40 Завдання
забезпечення прав fромадян на ветеринарне обслуговування, захист тварин та насеJIення вй
ЗбУДникiв та хвороб тварин шляхом здiliсненпя профiлактичних, дiагностичних та лiкувальних заходiв

затрат

5з 17зЧ0 кlлькlсть установ одиниць
звiтнiсть
установ

з9

5з 1 7з40 середне число оКЛадiв (ставок) одиниць
звlтнlсть

установ
88з,6

5з |1з40 ВИДаТКИ На УТРИМаНня установ тис. грц.
звiтнiсть

установ
60 539,675 l8

продукту

5з l 7з40 надходження вrд Наданt{х ветеринарних послуг Tt-{c. грн.
зв lTHlcTb

Yстанов
l 7085,596 i 8

ефективностi

5з 17з40 середня cyjиa ilаД\од)кень вlд кадаllих ветерt{нарних послуг на 1 працiвнлrка тис.грн
зв|тнIсть

установ
19,ззб

якостl

5з 1 7з40 динамlка недХОДЖень посл г в плановому перiолi по вiдношенню до фактичного
показника минУЛOго перiоду

вtдсоток
звlтнtсть
vcTaHoB

l00



1 1. Щжерела фiнансування iнвестицiйних KTiB у розрiзi пiдпрограм2

2 
Пун кт l 1 за по о н юеться тi_п ьки дп я затвер]жен иr 1. м ic це Borr5, бюд)(стi в идатJiis/нада I l llя кредltтi в tlа реап ;зац iю iHBecTи цiйних проекгiв (програм).

3 Проi,,оз видu.кiв до кilrця реалiзацiТ iквестнцiйllого проекту зазначасгься з розбивкою за роками.

Виконl,ю.Iий обов'язки дрIректора Департаменту
агропрол,Iислового розвIlтку СултськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацiТ

ПОГОДЖЕНО:

Щиректор Щепартаменту фiнансiв
СумськоТ обласноi державноi адмiнiстрацiТ

О.П.Петрова

О.Г.Батраченко

(iнiчiшrи та прiзвище)

Найменування
джерел надходжень

KacoBi видатки станом на

План вtлдаткiв звiтного перiолу

прогноз видаткiв до кiнця решriзацiт

Пояснення, що
характеризуют

ь джерела

01 сiчня звiтного

спецlальни
й фонл

спецlulль

Jнвестицiйний

наdхоdэюення iз
бюDжеmу

IHu,ti dжерела

фiнансування (за

Bttdшlu)

(iнiцiали та прiзвище)


