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Про внесеrrня змiн до паспорту
бюджетноi програми
мiсцевого бюдясеry на 2018 piK

Вiдповiдно до пункту б частини п'ятоi cTaTTi 22 Бюджетного кодексу
УкраiЪи, ПравиЛ складання паспортiв бюджетних про!рам мiсцевю< бюджетiв
та звiтiв про ix виконання, затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 26.08.2014 ЛЪ 836 <Про деякi питанЕя запроваджеЕнJI црограмIIо-
цiльового методу складання та виконаннrI мiсцевих бюджетiв>>,

заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10 вересня 2014 р. за

Jф 1103/25880, рiшення cecii CyMcbKoi обласноi ради вiд 02.03.20l8
<Про внесення змiн до рiшенIrя Сумськоi обласноi ради вiд 20.12.2017 <Про

обласний бюджет Сумськоi областi на 2018 piK>

НАКАЗУеМо:

Внести змiни до паспорту бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на

2018 pik .щепартаменту агропромислового розвитку cptcbkoi обласнот

державноi адмiнiстрацii за КПКВКМБ 2418310 <Запобiгання та лiквiдацiя
забрудненнЯ навколишЕього природного середовищa>), затверджеЕого
спiльним наказом,Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii та ,Щепартаменry фiнансiв CyMcbKoi обласноi

державноi адмiнiстрацii вiд 10.01.2018 М 1-ОД7-ОД <Про затвердхеннrI
паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюджету на 2018 рiюl, виклавши
його в новiй редакцii, що додаеться.
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Затверджсно
l laкaз MiHic,leгcTвa фiнансiв Украiни
26.08.20l4 Ng 8зб

ЗАТВЕРДЖЕНО
l Iаказ / розпорядчий документ

/(епартаменту агропромислового розвитку СумськоТ обласноТ державноТ

адмiнiстрацiТ
( rийменранirя головною розпорядника коштiв мiсцевоm бюдх(сry)

ltаказ

Лепартаменту фiнансiв СумськоТ обласноf державноТ адмiнiстрацii
(ппймеяуванвя мiсцевоrо Фiиясового оргаЕу)
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пАспорт
бюджетноi програми мiсllсI}ого бюдlкету на 2018 piK

(кГП<вкМЬ) (наймекравняголоввогорозпорядяика)

2. 24l0000 l ооласноl аДIlr l НlСТРаЦl l

(яайменуваяgя вйповйального виконавtц)

Запобiгання та лiквiдацiя

(кIIквк мБ)

з. 2418з l0
(кrrквк мБ) (кФIGк)' (мймеЕ)занt я бюдr(Eгяоi протамп)

4. Обсяг Ь.д*"о"* призначень/бюджепrих асигн}ъань - '7 |9.9'72l,иа, гривень, у тому числi зiгальЕого фо"ду - тис. гривень та

спецiального фон.ry - 719.972 тис. гривень,

5. Пiдстави дш виконаЕня бюджетноi програttли

Конституцiя Украiни
Бюджетний Кодекс УкраiЪи
Земельний Колекс УкраТни

Закон УкраiЪи "Про охорону земель"

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 Nэ836 "Про леякi литання запровадження програмно-цiльового мgгоду скJIаданк,I

та виконання мiсцевих бюд2кsтiв"

Рiшення ceciT Сlшськоi обласноi ради вiд 02.0З.2018 <Про внесення змiн до рiшення СумськоТ обласноi ради вiд 20,12,2017 <Про обласний бюджет

CyMcbKoi областi на 20l8 piK>

Рiшення ceciT CYMcbKoi обласноi Ради вiд 02.0З.2018 <rПро внесення змiн до Програми економiчного i соцiального розвитку CptcbKoT областi на 2018 piK"

6. Мета бюджешоi програми
Рацiонаrьне використаннJI природilD( ресурсlв

навкол иш н ьо l 
,о



7. Пiдлрограми, спрямованi на досягlIення мети, визначеноi пасlI()|)'l ()Nl бltl2ркетrоi програми

л9
з/п кпквк кФквк

цхта24l8зl l 051 l
,ур(

8. обсяги фiнансування бtоджетноi програми у розрiзi пiдпрограм ,t il ,tilltr(lllIb

Пiлпрограма,/завлання бюлlссr tKli ttlxlt 1,1ами 2

7 |9,972

"p*"ri" 
a"""Фтою щодо Koнcepllatti'i tсмсль на Teprfiopll

кЬго. Лебединського, Привльськогtr, l'омсltського, Сер€дино-

:-- -л_:л--л-. rrT,- ,li пrпрLrу rrпогпам_ якi викон'yIоться У тис.
:/. l lgl..'tJllr\ Plyl lvtlalull,t/r ч",-

Разом
кпквк Загальний фонд Спецiальний фонд

4

119,9,1z

5
2 J ,l 19,9,1z

0 0,0
1|9,972

0,0
,l |9,9 l z

скла/цi бlо/]жетноi програми

10. РезультативЕi показники бюджетноi програми у розрiзi пiдпрограм i завдань

",""р'"" lii:|i"'""-'""- """"''- - ' ' Бi"iоБfr кБ"iпопьr"окого, лебединського, путиВцьською,
Г"rр_бЙ;;йffi йфстроюrцодокоr.ýорвацiiземельна

/-олАппцЕБчпського та Шосткипського раЙонiв

Йщr* рЙ д," якж розробленi проекги



1 1 . .Щжерела фiнансlъання iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпроr1l;rпr

Проглоз вилаткiв ло кiнця реалiзаLtli
l lltit tt trttl(itTKiB звiтного перiоду

' Код функцiона,,rьноi класифiкачii видаткiв та кредrryвання бюджеry вказусгься личtс у trипадку, коли бюджетна програма не полiляегься на пiдпрограми,
2 Пункг l 1 заповнrосться тiльки дпя затвердженю< у MicueBoMy бюджетi видаткiв/надаltttя кредитiв на ралiзацiю iнвестицiйню< проекгiв (програм).

3 Прогноз видаткiВ до кiнця реалiзацii irвестицiйного проекry з }начаеться з розбивко}о 
,}а роками.

,Щирекгор,Щепартаменту агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноТ адмiн iстрацii

ПОГОД}(EНО:

Щиркгор,Щепартаменту фiнансiв
CplcbKoi обласноi державноi адмiнiстрачii

о.М.Маслак
(iнiцiали та прiзвище)

О.Г.Батраченкой-
---.--:-------- --{
(пцпис) (iнiIriали та прiзвище)


