
Затверлхсено

Цжв MiBicTepcTm фiнансЬ YlcpBibx

26.08.2014 }I9 Езб

звIт
про виконання паспорта бюджетноi програмп мiсцевого бюджеry станом

на 01.01.2018 року

l, 5300000 Департамеrп агропромислового розвlтгку CyMcbKoi обласноi державноi адмЫстраrцi
(ШКВК МБ) (наймеlryвш rcповвоrc рвпорялнrка)

/. 5310000 Департаluеrп агропромислового розвrrгку CyMcbKoi обласноi державноi адмЫqгращi
' (КПКВК МБ) (паймевувшш вйповiдашоrc виконшця)

3. 5318б00 0133 Iцшi видатки
(КПКВК МБ) (КОКВК)' (найм€Еувшш бюркФпоi прогршп)

4, Видатки та надання кредитiв за бюджетною програмою за звiтний перiод
тис. гDн

Затверджено паспортом бюджетноi програми KacoBi видатки (наданi кредити) вiдхилення

загальний

фонл

спецiапьний

фо"д
разом загальний фонл спецiальниЙ фонд разом загЕшьний фонл спецiЕtльниЙ фонд рЕц}ом

1 2 3 4 5 6
,|

8 9

199,0 199,0 198,8 t98,8 -0,2 _0.2

5. Обсяги фiнансування бюджетноi програми за звiтний перiоп у розрiзi пiдпрограм та завдань
тис. гDн

Ng

кпквк кФкв
к

Пiдпрограма/ завдання

бюджетноi програми 
2

Затверджено паспортом
бюджетноi програми на

звiтниЙ перiод

KacoBi видатки (наданi

кредити) за звiтний перiол
Вiдхилення

пояснення щодо
причин вiдхиленняз/п

загальний

фонл

спецlаJIь-

ниЙ фонд
рil}ом

загалlьний

фонд

спецlаль_
ний фонл

разом
загаJIьни

й фонл

спецlаJIь
ний

фонД

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l |2 tз |4

пiдпрограма

1 53 1 8600 0133
Завдання :Висвiтлення

питань розвитку
агропромислового
комплексу через

перiоличнi друкованi
видання, радiо,

телебачення

199,0 l99,0 l98.8 l98,8 -0,2 -0,2 Загlишок

невикористаних
асигнувань

Усього 199,0 l99 198,8 l98,8 -0,2 -0,2

6. Видатки на реалiзацiю регiональних цiльових програм, якi виконуються в меж!lх бюджетноi програми, за звiтний перiод
тис. гDн

Назва регiональноi цiльовоi програми та
пiдпрограми

Затверлжено паспортом
бюджетноi програми на

звiтниЙ перiод

KacoBi видатки (наданi

кредити) за звiтний перiол
Вiдхилення

Пояснення щодо
причин вiдхилення

загЕLльнии

фонл

спецlшIь-

ний фонд
разом

загапьний

фонл

спецlаль-

ний фонд
разом

загшIьни

й фонд

спецlflль
ний

фонл

рtr}ом

1 2 J 4 5 6 -| 8 9 l0 1l

Регiонапьна цiльова програма :

Програма економiчного i соцiаlrьного розвитку
Сумськоi областi на 2017 piK

l99,0 199 l98,8 198.8 -0,2 _0,2 Загlишок
невикористаних

асигнувань

Усього 199,0 199,0 198,8 198,8 -0,2 -0,z

7. Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз ii виконання за звiтний перiод

Ng

з/п
кпквк показники

Одиниця
вимiру

.Щжерело
iнформачii

Затверл:кен

о паспортом
бюддетноi

програми на

звiтний
перiол

Виконано
за звiтний

перiол
(KacoBi

видаткrr/на

данi
*лдпmrт\

Вiдхиле
ння

1 2
a
J 4 5 6 7 8

Пiдпрограма l
?яппання 1 Висвiтпення питань позвиткч агDопDом14слового комплексv череЗ перlоДиЧнl Др\ KoBaHl видання, рад о, телебач ення

затрат

@nитанЬpoзвиткyaгponpoмиcлoBoгoкoмшleкcyчepезl.'".."|vпnавлiнcькии|l99l'n''*l.o,'
перiодичнi друкованi видання, радiо, телебачення _ , ----,-, | оOлtк l | |

Пояснення щодо причин розбiжностей Miж затвердженими та досягнуrими результативними покaвниками:

Залишку невикорисганих кочlтiв не вистачас на оплаry будь-якого сюжfiу
продуктY
кiлькiсть публiкашiй у перiодичних друкованих виданнях одиниць управл

vнськии l0 2 _8

кiл bKicTb телерадiопродукцii одиниць управл
vнськии lб 29 lз



ефекти BHocTi

серелнiй обсяг видаткiв на одиницю публiкацii в перiоличних друкованих виданнях тис.грн управлiнський
облiк

1,5 l _0,5

середнiй обсяг видаткiв на одиницю телермiопролукчii тис.грн
.v

управлlнськии 1 1,5 6,8 -4,7
l

пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяпгугими результативнимtl показпиками:

середнifi обсяг видаткiВ на одиницю теЛерапiопрЬлукчii та rryблiкацii в перiодичних лруlсованих виданнл( здiйсненi у вiдповiдностi до дiючttх

тарифiв телерадiокомпанiй та газсt

якост
дiнамiка кiлькостi публiкачiй у перiодичних друкованих виданнях в пОрiвняннi З

минулим роком
вlдсоток розр&чунково 200 40 160

дiнамiка кiлькостi телерадiопролукцii в порiвняннi з минулим рОкОМ вiдсоток розрахунково 160 290 130

пояснеиня щодо причин розбiхноgгей мiж затвердженими та досягнугими результативним}t показниками:

потреба в тryблiкачiях у друкованих виданнях у 2017 рочi заповiльнена повнiстю, вiдповiдно кiлькiqt.9д9РцrоIР9ry*Цii ЗбiЛЬШеНа

г

V

Апалiз стану виконання результативних покд}никtв

,ЩлявиконанrrябюджЕtноiпрогРамизаКПКВК5318600"Iншiвидатки"паспортом на2017рiкзатверлженообсягбюджетнихпризначеньвryмi199,0тис,грн,по

з'агальному фонду. Основною метою даноi бюджегноi програми е пiдвищення рiвня довiри населення до обласноi влади, розумiння та пiдтримка ii дььноgгi,

Станом на l сiчня 201 8 року KacoBi видаткИ по загальному фонду бюджету склали 198,8 тис, гривень,

За рахупок зазначених коцпiв було оплачено випуск 29-ти сюжсгiв на телебаченнi та двi публiкацii у друкованих засобш< iнформачii.

8. ,Щжерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм3

Код
Найменування

джерел
надходжень

кпкв
к

KacoBi видатки станом на 0l сlчня
звiтного перiоду

План видаткiв звiтного перiоду
KacoBi видатки за звiтний

перiод

Прогноз видаткlв до кlнця

реtшiзацii iнвестицiЙного

загальний фонл
спецlЕlпь-
ний фонд разом

загаJIьни

й фонд

спецiапь-
ний фонд разом

загальни
й фонд

спецi€шь-
ний фовд

рЕlзом
загfшьни
й фонд

спецisшь-
ниЙ фонд

разом

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 72 1з 14 15

пiдпрограма 1

адходження iз бюдже,

фiнансування (за

видами)

Пояснення щодо розбiжностей мiж фактич ними надходженнями iтими, що затвердженi паспортом бюджетноi програми ,

Iнвеотицiйний проект 2

Усього

l Код фуякцiонаЛьноi класифiкацii видаткiв та кредrryвання бюджету вка}уеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подiлясгься на пiдпрограми.

' З*"а"чЙr"" yci пiлпрограми Та завдання, затверлженi паспортом бюджетноi програ}4и,

З ПупкГ 8 заповнюсгься Тiльки для затвеРджених у мiсцеВому бюджетi видаткiв/наданНя кредитiв па реалiзацiю iнвесгицiйних преrтiв (програм).

Тимчасово виконуючий обов'язки дирекгора,Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi

державноi адмiнiстрачii

ЗаступниК начапьника )правлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських

територiй- нача.гIьник вiддiлу бlхгалтерського облiку та фiнансово-кредитного забезпечення- головний

бухгалтер

П.l.Цt"*
(iнiцiалu i прiзвuulе)

Н.М.Нiколаенко
(iнiцiалч i прiзвuще)


