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Про за,гверд}кеIl trя паспор,гiв
бltrджетпих lIрограм
пtiсцевого бlодже,гу па 2018 piK

Вiдповiдно до пункту б частини п'ятоi cTaTTi 22 Бюджетного кодексу
Украiни, Правил скJIадання паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв
та звiтiв про ix виконання, затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украir.rи вiд 26.08.2014 ЛЪ 836 <Про деякi питання запровадження програмно-
tliльового меl,оду складання та виконання мiсцевих бюдrкетiв>,
зарссстроваI-Iого в MillicTepcTBi Iостицii Украiни 10 вересr+я 2014 р. за
Nc 1 l0З/25880, рiшенttlt cecii Сумоькоi обласноi ради вiд 20.|2.201'7
<[1ро обласний бlоджет Сумськоi областi на 2018 piK>

IlАI(АЗУеМо:

Затверди,r,и rrаспорти бюдя<етних програм мiсцевого бюджету на
20l8 piK .Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласлtоi

дерiкавноi адмiнiстрацii за КПКВКМБ24|7I10 <Реалiзацiя програм в галузi
сiльського господарства), ItПКВКМБ 241 8З 10 <Запобiгання та лiквiдацiя
забруд1.Iеtлrляt навколишнього природного середовища> та КПКВКМБ 24101 80
<Itlша дiяльнiс,гь у сферi дер)кавtlого управrtiння>, що додаються.

'Гtл рrчасово виlсоItуrочий обов' llзки
длl pclt,I,opa Щсllарта Mellry
а l,pt-l tI ром исJIоl}о го розl}иl,ку Суплсьlсоi
обласrlоi лержа Brloi алмiнiсr,рацii

Щиректор .Щепартаменry
фirrансiв CyMcbKoi обласноi
дсржа Brroi адмirIiстра цii
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Затвсрлжснrr
lJаказ Mirric,r,epcTBa (llilraHciD Украil]и
2о.08 ]{)| | J,г, х i(

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

f{епартаменry агроп ро t\,l l.сло во го розвитку СумськоТ обласноi лерlкавноТ

алм iHicтpauii
(fiaiiMclry ltlння l оrовного ропlоряднllка коI!1s мiсцевого б|одtrlеry)

l наказ

Депарl'аý{енту фiнансiв Сумськоi обласноТ державноi адilliHiстрацiТ

::)Ё: iite,ab-a4
пАспорт

бюджетноi програпrIл мiсцевого бюджету на 2018 piк

1

2

(кпквк N{Б)

24l0000

V (lийNенуваннсrоловllогопо]лорядника)

ЛепартаNtент
(КПКВК tllБ) (найNеiувавня вiдповiдальноlý виковавцr)

з, 241111о 042l Ремiзацiя програм в галузi сiльського господарства

(клквк мБ) (к()квк) (найsснуваяня бюджетноi лрограмя )

4.- обсяг бюлrкс].ниЛ llри]llачеIIь/6юд*iеТнихасиtltl,вань-5 960,0]ис, грltвсllь_ Утому числi загмьноlофон.lу 5 960,0lис, гривеньта

спецiального фонду - _ тис, гривевь.

5. Пiдстави.для виконання бюдх<етноТ п рограм и

Констtлтуuiя УкраТни

Бюджетний Колекс УкраIни
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 Nр8Зб

методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв"

Рiшення cecii обласноi ради сьомого скJIикацня вiд20,12.201'7 "Про обласниit бюджет СумськоТ областi на 2018 piK"

Програма розвитку агропромиолового комплексу та сiльських територiй Суплськоi областi на перiол ло 2020 року,

aчr""рлf"rа рirл"нням ceciT обласноi ради сьомого скrrикання вiд 07,10,20l б (зi змiнами)

Про.рЪrа економiчногО iсоцiального розВитку СумськоТ обЛастi на 2018 piK, затверджена рiшенням cecii обласноi ради вй20,12,20l7

Мета бюджетно1 програми
пiд,тримка створеНня доданоi BapTocTi мiсцевц и товаровиробн!tками через запровадlt<ення органiзацiйних, комунiкаuiйнrх заходiв та фiнансовоТ пiдтримки

Пiдпрограми, спрямованi на досягнеЕнJ{ мети, визначеноi паспортом бюджетноi програми

J\9

з/п кпквк кФквк

обласllот l адN,ilн

"Про леякi питання запровадження програмно-цiльового

6

1

облзсноТ дсржавl]оi a,tlriHic,l рачii

8. обсяги фiнансуванвя бюдяtетноi програми у розрiзi пiдпрограм та завдаЕь



т

l l i.titllor пarrlr/llrr1-1llllltl бtrl.,Littc t ttoi llPol раN!и 2\!
.ll ]|

I(l ll(l]]i кФli l] ]i

!)1,1 L)il\]-I
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2000.0 2000.0

l50.0 ]50.0
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21l7 ] l()

1]l?lr0

0.12 I
r]acTкoBc вiдхIl(ол) ваIllrя сYб'( к'гам lоспо,;1арl(]ванlIя вlгl,ра г. lюв ,lзаllIlх ] о грIlл]аllIlяNl

,-,,,,,,l,i-,,,. Ua L !,л,-,ц,,,,rrlлппl:llrl,rrlо, rrn,lrvKt t]

04] l
LIас,гкове 8iлlхко,lуваl]l]я ]]ll I pi1,]. lK)B lt,lall11x iз lIll1l]LбанllлNI lI]lc]\Ii,lllltx cBIlIloK 1,а l,ll\ PU ]в

Bi гчмзl]я IloI о похол,,liення (к]lасч (елiта))

з10.0 з4[1.0

) 24l71 l0 (]42 
]

l70.0 ]70.0

6 24l7I l0 04] 1 ПiдвиLllеl{ня KBaпj(I)iKalliт вijlлов;лних i\{енеджерiв оргаlliв Ntiсllевого саl,iоврялуваl]lIя
j00.0 j00_0

\rсього 5960.0 0.0 5960,0

9 IIерелiк регiона,rrьнI]х цiльов Х програм! якi виконуються у складi бюдllсетноi програми

10, Результативнi показники бюджетноi програми у розрiзi пiдпрограм i завдань

тис,

lIазва Dсt,iоllапьfiот цiльовоi програми та lIlдпрограми KllKBK Загальпий tllоltд СпOцiалыIий фопд I)азом

4

241,,71,10 5960.0 5960llрограi!{а розвиткУ агроtlроN!ислового копtплсtссу га сiльських територlй

cv]\lcbKoT об,цас,гi на псрiоа ло 202() року
5960 5960

Усього

I{адання субвенцii з обласного бюд*iету MicцeBllM бюд?кетапl на здiйснення заходiв щодо суб'сктiв господарюванltя комунальноi форми

власностi, що спряNrовусться на прхдбання обладltапня для проведення охолод]дення, заморозкп, сортуванняl пакування. палетltзаrri't',

вttс),шvванllя фр\,ктiв та ягiд. ix та прпдбаRrtя саджлнцiв плодово-ягiднtlх культур,2417l l0

обсяг tlадання субвенltii з обласпого бrод,tlс,гу плiсцевиtчt бю;{тiетаiq на здiйснеtrня заходiв r:Lодо сr,б,сктiв

охолод)(енI'lя:ЗаNiорозки.сор'l.)'ваппя.пак!'ванllя.палетиЗацll.с}'оJ||]\1ilцlинL'lUьиU)ut)Еdll11'Чl|,)л'i.,.л,,л!'х
ня та придбанIrя саджанцiв пlrолtlво-ягiдllих культур,
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се|]с]]lliй обсrl I]i,]lllllio]l\BilHll,r o.,lI]iij Ic|)1l п)|]LJ l1,1liii lромадi. ci]tbcbKirj,

J якос1]

придбання cl1.ln(aIItliв п.цолово-ягiлпих l(\ льт\р.

Po]Plixyl]KoBo | ]()().0

2:1l 7 ] t()
заDдання

власност|l lllo слDяпrовчсIьсЯ на придбltння обладl];rliня д.пЯ jбору, охолодiкенНя та персробки Nlолока ,la Nlолочно'i cltpoRllHll

l затl)ат
обсяг lla/lallllя с),бвеllцiТз облдсного бк),ltксl\,\liсцсви!i бюлжеlа]\1 llll J,цiЙсllсI]lL l]а\олiв пlодо сvб'скliв

госполарlоваllllя коj\1)]нальноi d)орNlп ll-yIacHocll_ lцо сllряNlовусгься lla llри,rl;ilнtlя ,rблirдлання jl;tя збоп,,.

o\o,1n,l7(ellllгlJ I](,г(,г"6\и IIL, IUl(:l la rrn, ,"rгn'i .,ttгппttttи

l мс лl,]н
\.Il])itвлiнськIIli

облll(
2000.0

2. пDодуктlI

l(ijlbKicтb об-сjlпаних тсриторiautьllих гроNlад_ сlJlьських: селищllих p!]t . яl(иi\! llадаllо субвеIlчiТ з обJIасного бlоджсту

на здiйснсння захолiв щодо суб'сктiв госllода plol]aН L] я комунмьноТ dropi\l ll B.iircl]i lc Ii_ шо спl]яNlов\ l тЬСя lla

llрltдбаlIн)l 1,6,jа,lllJllllЯ IЛЯ {бl'Р\. U\U lll,,ксllllя'lJ ll(,рсРОбЬlt \l\J.1oKr,.J ]\l,,_lllчllоi с/п\Jьинй

упрпвлlllськlli]
облiк

2

3 ефектltвностi
середIliй обсяг вiдшкодування ви],рат, попесеltих па придбання облаJlllацня для ]бору, охолоджсння та lIереробки

молока та молочвоj сировини
ро,]рахунково 1000.0

4 якостt

вiдсоток просктiв, якi отрйNtали субвсItцlю за t]апртя|!]ком: придбанUя облалнаllпя для збору. охолоджснl]я та

псреDобки Nлолока та молочноi сировиltи
вlдсо,],оIi розрах)Il{ково 100,0

3 241,71,1о
Завдання Часткове вiдшкодуваввя суб'сктам господарювавltя BllтpaT, пов'язанIlх з отрпмавням сертI|фiкату яа виробництво органiчноi

продукцii

затDат
обсяг вiдцкодуванr{я суб'сктам госл арювання ви,грац пов]язаних iз отриl!]анняN( сертифiкаlу lIa виробниц],во

органiчttоТ продукцiТ
Tllc, грl{ )'правлlнськIлй

облiк
150,0

2 пDодYктl/
кiлькiсть суб'ск,гiв юсподарюваплlяJ я иNt надаI|о вiдLuкодуваlIня ви1|]аг. пов'язапих iз отрипlанням сертифiкату на

виробничтво оргаlriчноi продукцiТ
одпнпць управлiнськttй

облiк
l0

з Gфективностi
середнiЙ обсяг вiдlt]ко,llуваlIпя витра],: l]оD'яз!llих iз оl,риманняN,l серl,пфiкаry на виробIlицтво органiчпоТ пролукuii

TIlc, грн розрахуllково l5,0

1 якостi(-К'r
вiдсоток заявttикiв. якi отриN{мИ вi]ttiкодуваrrrrЯ витрат, пов'язаIlих ПоR'язаниХ iз отриман няtli сертиф iKaTy на

виробництво органiчrrоt пролукшii
вlлсо,гоl( l]озра)(},I{ково 100,0



llacTla(,l]c l1i.Irlllti0)tYвil|1,1я llil!я|] lI lcпlitlltllI сl]пl{ок т Д'liСllНЯ (K-qnc\'(cJliтlr))
_+ 2_1l7l l() .]:l R!:r н llя

]il I I) N'I

I lc\]ilIIl1,1\ cBl]l]()li Ilt l(lI\]]ll]l] !]l1,1l]зllяllого llo\o,liiclllIя (]i. ас\"'е]li,га")

j l0.0

2

]ii]l1,Iiic lb ]ltк\]],]lсllи\ ]Tlc\llllllи\c]]пHol(TaT(lI\plLi]tBiI,1иlllяl()1,ollo\o/LiKclllL(],-lllc\'c,ili]l") l4l

сс|lс,:t]tlй обсяl часlков(lго в]]lrrtсtl_]r,взнпя с)'б'ск-lаNI I ()clI(rlapl{llJ0llll'l

]l]-]pin: llов'язall]их з Il|lп.]Lбi]lllIrNI tlltемiнних свиttок ra Kttl,puiB вitчtlзttяltоttl llо\о,lL7(сltllя (Krracy "елiта")
TIlc lPH 11o]pa\],HKol]o 2.4

4 якостl

tli,qcoloK заявtlиtiitl. яNi оll]и\lrljи вliLtl!кодчвання виl,ра1. гlов-язан]4\ llol] я{ll]Iи\ ; ltpttl,,:tttHЯbt Itлеьtittниl свиllок lа

K!t),pltiB t]i1llизl]rного по\оjlriсllня (класу "елi,га")
po-]pax\IllKol]o ]00

5 24I7l10 ']аrtла н Ilя часткове вiдшкодуваняя ваl)тосliпридбдвого в п,lIcпritttIrrx госполарс-l,вах поголlа,я молодняку о

I

яl]ок

,rг,сяt чэсtков,,ttlнi.,ttlrпutrt,,r.l,tr,,обласногобtолirсеt},jао/llt\гt1,1(lt_\i\l,t,Itl,,,яh\r',tс't,ttt'ихsiвUеМаlОК.бiГJНil'. 1l{c. грн упраRлlllськIlii
облiк

170.0

2 продукту

кiлькiсть закl,ttлсtl их п,qсlчIiнlIи\ вiвцс]vагок, бараIIiв_ ярокз племiI{llи\ зllBo,]liB та п,пеNIiнних рспро,цукторiв

ефектI|вностi

.l]00
l

3

сере.rяiй обсяг частhjового вiдulко,llуваtIня суб'сктаNt господарювапltя за ]зmп,псне ними поюлiв'я молодl]яку

ttлeMitl н иl BiBrrelto t,lK_ {-,apaHiB. ярок з ллсчiн них lLlBoJ iB 1з п,,lеNliнни\ реп г,од) K'l opiB
rlIc грн розрахуllково 0.8 5

4 якостt
вiдсоток заявникiв. якi огримали Bi шкодування витрат! llов'язаних пов'язаItих з придбанням закуплсних

плеNtil{них BiBIlci\,IaтoK_ бараltiвj ярок з племiнних заводiв та племiнlJих рспрод)lкторIв
вlдсоток розрахунково l00

6 2417Il0 Завдлння их менеджсрiв opI llttiB Nriсцевого самоврfiдування

l затрат

Обсяг фiнапсуваIrllЯ вартос,гi пiдготовки фахiвчiв з рсгiопаЛьltого N{еltслжNlенту за ocBiTHiM сryпснем (Магiстр)

магiстерського курсу (Рсгiо!lаqьниЙ меIlед]кмеtJD)

продукту

п; управJliнський
облiк

]00,0

7

Кiлькiсть осiб. наrrРавлсних u;пiдгоl,оВку За ocBiTHilr сryпеIlсiq "Магiстр" плагiстерського курсу "Регiонапьний

менсдх(Ntент,l у вйlцих навчiцы]их закладах сумськот областi, що готуюr,r, фахiвчiв з чього напрямку: за

за]\ловлепняill оргаlIiв lrtiсцевого самоврядуваl.tня об|сдпапих територiа_lIы]их громад, сiльських, селищних рад

осiб управлiнськl.tй
облiк

25

3 ефективностi

((
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Усього
I Kojt функцiоtrмьноТ класифiкацii видаткiв та кредит),ванIlя бюджсту вказусться лише у випадку! коли бюджстна програNlа не подiлясться па пiлпрограми.

J 1. fi;lсс1,1сла (lillallcl,tзallltll iH вес,гиt-(iйних проектiв у розl]lзi пiдпlэограiчt2

] 
Пр.,r ноз видаткiв.ао KiH ця реаlriзсrLii iнвесr'ицiйltого проекту зазндча€ться з розбивкою за роками.

Тимчасово викопуючий обовязкlj лtлректора.Щепартапленту
агро ll ро]\1ljслово го розвитку CyltcbKoi обласноТ лержавноi адп,liнiстраuiТ

ПОГОДЖЕl]О:

fi lrpeKTop flепартаменту фiнансi в

СуvськоТ обласноТ лержавноТ алпt iH ic грачii

2 Пl,trкт l l заповню€ться тillьки для заl,верджених у rrltcucBolly бюджетi видаткiв/trалаIлня креди,i,Iв на реалlзацrю lнвес'гицiйних проектiв (програм).

П.LТурчин
(iнiцiалп та прiзвrrrце)

О,Г.Батраченко
(iнiцiагrи rB прiзвrrrце)(пiдпис)

(

(пi/шпс)

(



Затверджево
Наказ MiIliclcpcтBa фiнансiв Украlни
26 08.2014 Np 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

,Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноТ державноТ
адмiн iстрацiТ
(наймеЕ}ъання головного рзпорядним KoцJTiB мiсцевого бюджеry)

iнаказ
,Щепартаменту фiнансiв СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацii

IIАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2018 piK

2400000 ,Щепартамент агроtтромисловоIо розвитку CyMcbKot обласноi державноi алмiнiстрачii
(кпквк мБ) (наймеЕування головЕого розлорядЕика)

2. 24l0000 Департамент агропромислового розвитку СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ
(кIIквк мБ) (найменування вiдповiдального виконавuя)

1.

з. 24lo l80 0lзз Iнша дiяльнiсть у
(шlквк мБ) (кФквк) (найменування бюд,(етноi програми)

4. Обсяг бюджетни,х призначень/бюджетних асигнувань - З68,7 тис. гривень, у тому числi загапьного фонду - З68,7 тис, гривень та спецiального фонлу -
5. fIйстави для виконання бюджетноi програми

Конститучiя Украiни
Бюджетний Колекс УкраТни
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраiЪи вiд 26.08.2014 Nл8Зб "Про деякi питання запровадження програм но-цiльового
методу складання та виконання мiсцевих бюдrкетiв"
Рiшення ceciТ обласноi ради сьомого скJIикання ьiд20.12.2017 "Про обласний бюджет Сумськоi областi на 2018 piK"
Програма економiчного i соцiмьного розвитку Сумськоi областi на 2018 piк, затверджена рiшенням cecii обласноi ради вiд 20.12.2017

' Програма розвитку мzrлого та середнього пiдприсмнкцтва в Сумськiй областi на 2017-2019 роки, затверджена рiшенням сесii обпасноТ ради вiд22.12.2016

6. Мета бюджетноi програми
Пiдвищення рiвня довiри населення до обласноi впади, розрлiння та пiдтримка ii дiяльностi
Покращення iнформацiйного забезпечення суб'ектiв малого i середнього пiдпри€мництва щодо практичних iHcтpyMeHTiB розвитку бiзнесу

7- Пiдпрограми, спрямовzlнi на досягненнJI мети, визначеноi паспортом бюджетrrоi програми

тис. гривень.

J\9

з/п кпквк кФквк Назва пiдпрограми



8. Обсяги фiнансування бюджетноi програми у розрiзi пiдпрограм та завдань
тис.

лъ
з/п

кпквк кФквк Пiдпрограма-/завлання бюджетноi програми 2 Загальний фонд
спецiальний

фонд
Разом

2 4 5
lllдпрограма

Завдання
2410180 0lзз Висвiтленttя в засобах масовоi iнфорN{ацiТ пйтань розвитку агропромислового комплексу l98,7 l98,7

2 2410180 01зз Органiзацiя та провсдення аграрного слобожаIlського форуtliу (Оргаttiчне виробництво
повага до себе та свосi зеN{лi)

з 5,0 з 5,0

24l0l80 0l зз Проведення (l|op},N{y виробникiв сiльськогосподарсько'a продукцii на тем1, кооперацii в

аграрIIiй cd)epi як запоруки зN,Iiцнення NtаJiого та середIъого аграрного бiзнссу Счл{щини
з5,0 з5,0

4 2410180 0lзз llроведення теNrатичних rренiнгiв-семiнарiв для молодi, яка бажас розпочати власну справу
в сiльськiй Мiсцевостi з метою створення у ,lов для забезлечення життсдiяльностi сiл та

100,0 100,0

Усього з 68,7 0,0 з 68,7

9. Перелiк регiональних цiльових rrрограм, якi викоrтуються у складi бюджетноi програми
тис, гDн

Назва регiональноТ чiльовоi програми та пiлпрограми кпквк Зага,rьний фонд Спецiальний фонд Разом
2 4 5

Програма економiчного i соцiального розвитку CyMcbKoi областi на 2018 piK 2410180 з68"7 з68"l
Усього з 68,7 з 68,7

10. Результативнi показники бюджетноi програми у розрiзi пiдпрограм i завдань

N9

з\п
кпквк назва показника Одипиця

вимiру
,Щжерело

iнформачii
значенrrя
показника

z 4 6
Пiдпрограма

1 24l0I80 ЗаВДаННЯ |ВиСвiтлення в засобах MacoBoi iнформачii питань розвитку агр промислового KoMпJteKcy

затрат
обсяг вицlат на висвiтлення в засобах масовоi iнформаuii питань розвитку афопромисJIового компltексу

тис.грн, управлiнський
облiк

l98,7

2 продукту
кйькiсть публiкачiй у перiодичних друковаr д( виданtшх одиниць розрахунково 2
кiлькiсть телералiопродукцiТ одиниць розрalхунково 29

з ефективностi

серелнiй обсяг видаткiв на одиниrцо публiкацii в перiодичних друкованIо( виданнях ),грн, управлiнський
облiк

1,0



середнiЙ обсяг видаткiв на одиницю телерадiолродукцii

якостl |тис,грн,
lупDавлiнський|,
| облlк

6,8
4

j llЕрIuличви^ лIJукOваних видаННях в порlвнянt з минулим роком од управлiнськиЙ
облiк 100,0

LJl!р4лlUltрUлупцIl Е ll(JPlBHяHHl З миНУЛИМ РОКОМ о/" управлiнський
облiк l00,0

2 24l0180 ,pr анlJацlя та проведення аграрного слобожанського форуму ((органiчне виробнццтво - повага ло cel je та cBoci землirr
1 затрат

ефектr.rввостi

серелнiй обсяг витрат на олин форум

| 
тис, грн,

П^"r"*

lуправлiпський

| облiк

Гй"""i***-;
L облi*

з 5,0
2

з

,n" .1,n, 
| 
,,о"ж,J:*О | зs,о

4 якостl

вiдсоток викс ристання коштiв
100,0

3 2410180 rrРuбýЛСПП' Ч{JРJМУ IlИP('oHtlKlB СlЛЬСЬКОГОСЦОДаРСЬКОi ПРОДУКЦii На тему кооперацii в аграрнili 
"qepi 

,* запфу*ui"iч"",rrr-малого та середнього аграрного бiзнесу Сумrццнш
1 затрат

ччрJму lrиpuuлиKlll сUlьськоfосподарськоt продукцl'i на тему кооперачii в аграрнiй
тис, грн, 

l

l;;J
управлiнський

облiк з 5,0
2

управлiнський |

облiк |з

lpar по uлип чuрум

якостl
Iис. грн. управлiцський

облiк 3 5,0
4

100,04 2410180 3авдання п l,vJlJиrnlUBU I

I затрат

тис, грн,
I

1правлiнський
облiк l00,0

2 uрчлJ Nr J

р!Еп, ,D-LЕмlлdрlв
одиниць l03

puJpa\yHKoBo



середIjJI кiлькiсть rlасникiв одного TpeHiHry тис,грн, управлiнський l0
4 якостl

вlдсоток використаннJI коцтlв вlдсоток розрахунково l00

1 1. Щжерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм2

код
Наймен}ъання

джерел
надходжень

кпквк
KacoBi видатки станом на План видаткiв звiтного перiолу

Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацll
j

1нвестицiиного проекту
Поясневня, шо

характериз),ють

джерела

фiнансування

ol гiоqо арiтцпгп папiппl

загапьний qlонд
спецlальний

4юнд
разом загмьвиIi фоцд

спецiальний

Фонд
разом заIfulьниit фоtц

спецiальний

фонд
разом

2 з 4 5 6
,7

8 9 I0 1I l2 lз
IlцпрограNlа l
lнвестицlйний
проеkт l
наохоо)сення iз
бюdжепlу

Qliнансування (эа

BudMlu) х х х

lЕвестицlйний
проекг 2

Усього
l КОл функuiона,rьноI к.ласифiкацiТ видаткiв та кредитуванrrя бюджету вказу€ться лиIле у ви адку, коли бюджетна програма не подiляеться на пiлпрограми.
2 Пункг l l запоtsцюеться тiльки для затверджених у MicueBoMy бюджетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю iE естичiйню< проектiв (програм).
] Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацii itвестичiйного проекту зазнача€ться з розбивкою за роками.

Тимчасово виконуючий обовязки директора Департаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ

ПОГО,ЩЖЕНО:

[иректор [епартаменту фiнансiв
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

П.I.Турчин
(iнiчiа;rи та прiзвище)

О.Г.Батраченко
(iнiцiали та прiзвище)



l
]il]]]cг.,L;+icllo
l JilKiLз \1 lliсrсllсгва 4)illllll.iB УKpaiIlll
2(l (),! ]()lJ _\'r ij]б

ЗЛl'l] l1Pll){ laI] О
]{аказ

.Щегtа1:lтап,lентr,al I)оl]роN1llс]]оl]ого l)озвитку Cl,rlcbKoi облзсноТ _]ср;,l,авно]'

адм ttticтpaцti
,л,,,,,,,,г, l,г"1lll,,,,lп, ;вIllr,l,,впl,,,ilл1,11"

II{акlз

flспартапlент1, dli HaHci в C),McbKoj' обласноi лерiкавtlоТ адм iH icTparlii
( laiiNc |\яп lня !iсцспо((,4ri lхнсоuого оргаrlr)

"/о " а1 ?о4_р-Nl,/-/^/П^оа
пAcIloPT

бюджетноI програми мiсцевого бюджету на 2018 piк

1. ДепартаI,1ент агропроN,ll1с_Ilового |]озв1l1,ку СумськоТ обласноТ д2400000 Hol адN{lн

(кПкВli I\4Б]

2410000

(найNснчваяrlя голоOного по]поl]япIlпкх)

2. \t ис.поього ро,lви I к) С\ vcbKoi обласноl адмl нlстрацll

(кпIiвк \.1lj)

24I8з t0

(llайNе1|] вапн, вi!повiдальноIо l,tlконiвця)

запобiгання та лiквiдацiяJ. днсн ня навколllшнього природного середовица

0iпквк мБ) (](Фквк)' (lrаi]Nlепування бlоrжетноi проI paIllr)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетIlих асигrrувань - 20,0 тис. гривень, у тому числi загального фонду -
спецiального фонду 20,0 тис. гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми
Коtlстиr,l,цiя Украitlи
Бюд;tетl;rl i,l Кодекс УкраТнп
Зепtельнttй Колекс УкраТни

Закоrl УкраТни "Про охорону земель"
Наказ MiHicTepcTBa (liHaHciB Украiни вiд 26.08.2014 N98Зб "Про деякi литання запровадх(енllя програмно-цiльового

тис. гривень та

пlетоду складання та виконання мiсцевих бюдrrtетiв"

Рiшення сесii обласноi радLl сьомого скл1lкання вiд 20.12.201l'7 "Про обласний бюджет CyMcbKoi областi на 20l8 piK"

Програtла економiчного i соцiал ьного розвIлтку CyMcbKoi областi на 201 8 piK, затверджена рiшенням ceciT ОблаСttоТ ради вiд 20,|2,Z0|7

6. Мета бюдlttепrоi програп,lи
Рацiональне^в користання природ( pecypciB (

вllз IJil l j cJ to i п аспогтоl\1 бlо,lrt<ст Hot' lIрогра\1I l7. I1iдпрограми. спрямованi на досягl]енlIя п,lети,



кпквк ]iФкl]к IlазRа пlлllрогl]аNllt

lIpбir1,,u,,", a partiotlalrbHe Bl lli(]pllcTal]ня] 24]8jll 05Il

8. обсяги (lir; all суlзан Ilя бtод;ке,t,tlоi 1lI)oll)a]\{jl у роз]riзi ; riлtl1-1tlгlэаьl та завjlаIlь
(l llc.

м
з,i п

кгIкв к ]iФк Iз Ii П iдпрогllаплаlзавдан ня бtол;кеr tto1 tlрогlэаlлtл 2 Загал bllla й ()онд
спецiальнI.jй

d)онд
Разопл

2 1 7 7

Пi;rПРограпrа

24l8]]l 05l] Oxopotla та pattitltlzulbHe викорl-]стаI]ня природних pc,cyl]clB 20,0 2 0,0

За Rдання

Розробленнл проекту землеустрою Ulодо консерt]ацit зеплель на TepllTopiT

Мrrропiльськоi сi_пьсько'i радll Краснолi.ltьського райоtl1,

20,0 ] 0,0

Усього 0,0 20,0 20,0

9. Перелiк регiональнlrх цiльовl.tх пl]ограм, якi виконуються у склалi бtодlrсетноТ програми
TI.]c

назва регiональноi цiльовот програми та пIдпрограl\,lи кпквк Загальний фонл Спечiальний фонл Разом

.1 5

Програма економiч ного i соцiального 1lозвt4тку СуплськоТ областi на 20l 8 piK 0 0,0 ]nn 20,0

Усього 0,0 200 20,0

l0. Результативнi показники бюдхtетноi програми у розрlзl пlдпрограм l завдань

N9

з\п
кпквк назва показника

Одиниrtя
вип lP\/

Джерело
iнформацiТ

Значення
показt{1,1ка

2
4 6

2418з l l Пiдпрограпtа Oxopotta та рацiональне ви

одо ко сервацiТ ЭеN,tель на теритоРiТ МIлропiльськоi сiльськоi радl| Краснопiльського pailoHy

обсяг виlDат на Dозроблення проекту
l

2

одиIJиць управлЬ кий 
] 1

3 ефектltвностi
тис грн. розрахуI{ково | 20,0

4 якостl
вIдсоток викоi]истанIJя коштlв га розра\унково 100.0



]
i l t Iзi:c,t t.l t Li i]i lt llx I t1,1tlcti l itз ), ])(l j],a l ]l ] l ] jtll]]Otl)a\1

l i. l1;Kcllc_rll rlrill:ttlcr tз:,t ttlя

KacOBl BI]дaI1(lI с] aIloN1 Hil
llaili\lcнvLrа]lllя

]lr!ic |]e]l

HajL\ojLrK(']!b

ПОГОЩЖЕНО:

Щиректор f]епартаменту фi HaHciB

ёумськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii

подiлясться на 11l дл р о граN{ t,i.

проектiв (програм).

П.l.Тчрч llH

(iнiцiа:rи та гtрiзвtrrце)

гноз Btlla-гKiB л(1 liillllл l]еалiзацli

itrвсстI tцiii нсlго tlП,IаI] BIlдaTl.itB звi гtrого перlол1'

l lll, tj Ii

(iнilriапи та прiзвише)

{, (-




