
3ашердкено
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про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюдэкету етапом
на 01.0I.2018 року

5З00000 ,Щепартамеrrг агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii1.

2.

3.

(кпквк мБ)

53 1 0000

(найменування головного розпорядника)

,Щепартамент агропромислового розвитку Cyмcbкoi обласноi державноi адмiнiстрацii
(кпквк мБ)

53 17330

(найменування вiдповiдапьного виконавця)

(кпквк мБ)
042l
(кФквк)

програми в галузi сiльського господарства, лiсового госпо
(найменування бюджетноi програми)

ибшtьства та мисливства

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

Затверлжено паспортом бюджетноi програми KacoBi видатки ("аданi кредити) Вiдхилення

загальний

фонд

спецiапьний

фо"д разом загальний фонл спецiапьний фонд рщом загаJIьний фонл спецi€шьниЙ фонл разом

1 2 4 5 6 7 8 9

16,5 l6"5 16,5 |6,5 0 0 0

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

Ng кпквк кФквк
Пiлпрограма/ завдання

бюджgтноТ прогрu""'

Затверджено паспортом
бюджетноi програми на звiтний

перiод

KacoBi видатки (наданi
кредити) за звiтний перiод

Вiдхилення
пояснення щодо

причин вiдхилення
з/п загальний

фопд

спецiапь-
ний фонд

рil}ом
загальний

фопд

спецlаль
ний разом

загаJIьни

й фонл

спецiаJI
9

ь_нии разом

1 2 3 4 5 6
,I

8 9 l0 lI |2 13 l4
пiдпрограма

t 53 1 7330 0421l
завдання Часткове

вiдшкодування
суб'ектам

господарювання
витрат, пов'язаних з

отриманням
сертифiкату на
виробництво

органiчноi продукцii

16,5 0 l6,5 l6,5 16,5 0 0 0

Усього 16,5 0 l6,5 l6,5 0 l6,5 0 0 0

6. Видатки на реалiзацiю регiональних цiльових програм, якi виконуються в межЕIх бюддетноТ програп,rи, за звiтний перiод
тис.

Назва регiонапьноi цiльовоi програми та
пiдпрограми

Затверджено паспортом
бюджетноi програми на звiтний

перiол

KacoBi видатки (наданi

кредити) за звiтний перiод
Вiдхилення

пояснення щодо
причин вiдхилення

загалlьний

фонл

спецlаль-
ний фонд

рil}ом
загапьний

фонд

спецlапь

ний

фонл
рil}ом

загальни
й фонл

спецiаrI
ь-ний

фонд
разом

l 2 3 4 5 6
,|

8 9 10 1l
Регiонагlьна цiльова програма

Програма розвитку агропромислового комплексу
та сiльських територiй Сумськоi областi на перiод

до 2020 року

16,5 0 l6,5 16,5 0 l6,5 0 0 0

Усього 16,5 0 16,5 16,5 0 16,5 0 0 0

7. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз Тх виконання за звiтний перiод

показники

виконано за
звiтний
перiол
(KacoBi

видатки/нада

Одиниця
вимiру

.Щжерело
iнформачii

Затверлжено
паспортом
бюшсетноi

прогр:!ми на

звiтний перiол

пiдпрограма

53 t7330 Завдання Чаоткове вйшкодвання суб'екrам господарювання виfрат, пов'язаних з отриманшм серrифiкаry на виробницгво органiчяоI про.ryкцii

обсяг вiдшкодування суб'екгам юсподарювання витраг, пов'язаних iз отриманням
сертифiкату на виробництво органiчноi пролукчiТ

Пояснення щодо причин розбiжноgгей мiж затвердженими та досягнугими результативними покalзника}lи

кiлькiсть суб'еmiв господарювання, якt{м надано вiдшкодування витрат, пов'язаних iз
отриманням сертифiкаry на виробництво органiчноi пролукuiТ одиниць

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнугими результативпими покzвниками:

ефективllостi



/

Аналiз стану виконalння результативпих показникiв

.ЩлявиконаннябюджетноiпрограмизаКПКВК5317330"Програмивга.пузiсiльськогогосподарства,лiсовогогосподарсIв4рибапьстватамиоIивства"паспоргом на
2017 piK затверлжений обсяг бюджетних призначень в cyMi 16,5 тис. грн.по загальному фонду, Основною метою даноi бюджетноi програми е збозпечення населення

областi якiсними продуmаJr,tи харчувапня, розвиток саIr,tозайняtостi та пiдприемницгва на селi. Станом на 1 сiчня 20l8 року KacoBi видатки по зalгаJIьному фонду
бюджету склали 16,5 тис. гривспь.

За рахунок зазначених кочrгiв три суб'еrга mсподарювання агропромисJIового комплексу одержми часткове вiдшкодування Bltтpaт, пов'язаних iз отиманням
сертифiкаry на виробництво органiчноi продукцii.

8. ,Щжерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм3

середнiЙ обсяг вiдшкодування витрац пов'язаних iз отриманням сертифiкаry на
виробництво органiчноi продукцii тис.грн. упрЕlвлiнський

облiк
5,5 5,5 0,0

Поясненпя щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягшугими результативними пока}пикaми
якостl

вiдсоток заrlвникiв, якi отримапи вiдшкодування витрац пов'язаних пов'язаних iз
отриманням сертифiкату на виробництво органiчноi продукцii вlдсоток розрахунково 100 100 0

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяг}rугими результативними показниками:

Код
Найменування

джерел надходжень
кпкв

к

KacoBi видатки станом на 01 сiчня
звiтного перiоду

план видоткiв звlтного
перiоду

kacoBi видатки за звiтний
перiод

Прогноз видаткiв до кiнця

реалiзацii iнвестицiЙного

загальний фонд
спецlаль-
ний фонд разом

загальний

фонл

спецlаль-

ний фонд рщом
загаJIьний

Фонд

спецlЕlль-
ний фонд разом

загЕIльний

фонд

спецl€lль_

ниЙ фонд
рiвом

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 t4 15

пiдпрограма 1

Iнвестицiйний проект l

Надходження iз бюджеry

Iншi джерела

фiнансування (за видами)

пояснення щодо розбiхtностей мiж фактичними надходженнями i т ими, що затвердженi паспортом бюджетно програми
Iнвестицiйний проект 2

Усього

l Код функuiональноi класифiкацii видаткiв та кредитувапня бюджеry вказусться лише у випадtсу, коли бюджgгна прогрtlма не подйяегься на пiдпрограми.

' Заз"а"ч,оr"." yci пiдпрограми та завдання, затвердженi паспортом бюджетноi програми.

3 Пункг 8 заповнюсться тiльки дlя затверджених у мiсчевому бюджетi видаткiЫнадання кредитiв на реалiзацiю iнвесгицiйних проекгiв (Програм),

Тимчасово виконуючий обов'язки директора,Щепартаменry агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноТ адмiнiстрацii

Засryпник начмьника управлiнпя бухга.гlтерського облiку, економiчною аналiзу та розвитку сiльських територiй-
начапьник вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнalнсово-кредитного забезпечення- головний бдгалтер

П.I.Турчин
(iнiцiмu i прiзвuulе)

Н.М.Нiколаенко
(i"rцi*чffi


