
l.

2.

Завермеио
Накдз MiHicTepma фiшсiв Украiш
26.08.2014 Nс 836

звIт
про виконацня паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року

5300000 Департамент агропромислового розвитку СумоькоТ обласноТ державноi адмiнiстрацiТ
(кпквк мБ) (найменування головного розпорядника)

53 l 0000 Департамент агропромислового розвитку СумськоТ обласноi державноi адЙiнiстрацii
(найменування вiдповiдального виконавця)

?l

J.

(кпквк мБ)

53 l 7340 042л

Заходи з пров9ден}ul лабораюрно-дiагностичних, лiкувально-профiлакгичних робiт, уtримання ВетеРиНаРНИХ

лiкарень та ветеринарних лабораторiй

(кпквк мБ) (кФквк)l ( найменуван ня бюдкетноi програм и)

4. Видатки та надання кредитiв за бюджет}rою програмою за звiтний перiол

тис. гDн

Затверлх(ено паспортом бюджетноi KacoBi видатки (наланi кредити) Вiдхилення

загальнии

фо"д

спецltIJIьнии

фонд
pilзoM загальний фонл спецiЕlльниЙ фонд разом загапьний фонл спецiальниЙ фо}ц ptlЗoM

l 2 J 4 5 6 7 8 9

35295,1 17085,6 52380,7 35291,8 167l2,8 52004,6 3,3 -372,8 -376,1

5. Обсяги фiнансування бюджетноТ програми за звiтний перiол у розрiзi пiдпрограм та завдань
тис.

Jф кпквк кФквк

Пiдпрограма/
завда}lня

бюд>lсетнот
2програми

Затверл)I(ено паспортом

бюджетноТ програми на

звiтниЙ перiод

KacoBi видатки (наланi
кредити) за звiтниЙ перiод

Вiдхилення
Поясненн,l щодо

причин вiдхиленнязlп
загальний

фонл

спецi€lль-

ний dlонд
разом

загtLпьни

й фонл

спецiаль-
ниЙ фо}ц

разом
загальни
й фонл

спецlfiль-
ний фонд

разом

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

пiдпрограма
1 53 l 7340 042l Завдання

забезпе.tення прав

громодян на

ветеринарне

ослуговування, захист
тварин та населення

вiд збудникiв та хвороб
тварин шляхом

здiйснення
профiлактиtlних,

дiагностиttних та

лiкчвальних заходiв

35295,1 l7085,6 52380,7 35291,8 167l2,8 52004,6 _3,3 -372,8 -37 6,| видатки здiйсненнi
в межах доведених

призначень та

надходжень вiд
плати за послуги, що

надаються
бюджетними

установами згiдrrо iз
законодавством

Усього 35295, l l7085,6 52380,7 35291,8 l67l2,8 52004,6 3,3 -3,72,8 -з,7 6,1

б. Видатки на реалiзацiю регiональних цiльових програм, якi виконуються в межах бюджетнот програми,
aч

за звlтнии перiод
н)(тис.

Пояснення щодо
причин вiдхилення

Вiдхилення
KacoBi видатки (наланi

кредити) за звiтниЙ перiол

Затверл)I(е но пас портом

бюдлсетноТ програми на

Назва регiональноi цiльовоi програми та

пlдпрограм и

спецlаль-

ниЙ фош
загiU]ьни

й фонл

спецl€шь-

ниЙ dlонд

спецii}JIь-

ниЙ фонд

Регiональна цiльова програма

7. Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз ix виконання за звiтний перiОД

_г,ф

зlп
кпквк показники

одиниця
вим ipy

Щrкерело
iнформачiТ

Затверлжено
паспортом

бюджЕтноi
програми на

звiтний перiол

виконано за

звiтний
перiод
(KacoBi

видатки/над

aHi кредити)

Вiдхил
eHt{rI

l 2 3 4 5 6
,7

8

П iдпрограм а

l 5з l 7340
з"rд"* З"б"r,"""rп" лра" .ро"олон на ветеринарне ослуговування, захист тварин та населення вiд збудникiв та хвороб тварин шляхом здiйснення

пpoфiлактичниx,дiaгнocтичниxтaлiкyвальних,u*oдiu'-
затрат
кlлькlсть установ одиниць звlтнlсть установ з9 39 0

середне число окладiв (ставок) одиниць звlтнlсть установ 883,6 909 25,4';' ' .
Пояснення щодо причин розбirкностей Mix< затвердrконими та досягнутими результативними показниками:

ЩержпродспоЖивслужбоЮ здiйснено реорГанiзацiЮ струкryрИ ветеринарних установ, в результатi чого рерганiзованим ветеринарним

установаМ затверджено новий штатний розпис; разом з тим дiяв штатний розпис лабораторiй ветеринарноi мdдицини, якi перебували в стадiТ

лlквlдацll. l I l

l]идаткрl на утрима[lня | тис.гр*п. звlтtllсть установ 52380,7 I szOOц,6 |-3,76,|



Аналiз стану виконання результативних показникiв

.Щ:ш виконання бюджетноi програми за КПКВК 53 l 7З40 "3аходи з проведення лабораюрно-дiагностичних, лiкувально-профiлакгичних робiт, угримання ветеринарних
лiкарень та вегеринарнпх лабораторiй" паспортом на 20 l 7 piк затверджено обсяг бюджетних призначень в cyMi 52 380,7 тис. грн., у тому числi по загальному фонду - 35 295,1 тис.
грн., по спечiальному фонлу - l 7 085,6 тис, rрн. Основною метою даноi бюджgгноi програми е забезпечення праs громодян на ветЕринарне обслуmвуванrrя, захист вФин та
населення вiд збудникiв та хвороб тварин шляхом злiйснення профiлактичних, дiашостичних та лiкувшьних заходiв. Станом на l сiчш 2018 роry KacoBi видатш по загаJIьному

фонду бюлжегу сшали 35 29 1.8 тис, грн., спецiальному - l б ? l 2,8 тис. грн, 3атверлженi у ласпортi налхолження до спецiального фонду перевиuýлоть KacoBi видажи по спецiальному

фонлу у зв'язку iз зменшенням надходжень вiд плати за послуги, що,надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством, яке вик,шкаяо лiквйацiею 8 лабораторiй

Фiнансуванння видаткiв на уФимання лiкарень та лабораторiй вчгеринарноi медицини у 20 l 7 роцi проводилось згiдно з напрямами викорисгання бюд2кстних коштiв,
визначених паспортом бюлкmноi програми.

Гранична .Iисельнiсгь працiвникiв лiкарень та лабораторiй вегеринарноi медицини обласгi на 3 1.1 2.20 l 7 становить 909 штатнi одиницi. Станом на 01.01.2017 штатна
чисельнiсть працiвникiв склала 883,6 штатних одиниць. 3бiльшення становить 24,5 штатнi одиницi оскiльки.Щержпролспоживсл)псбою цiйсненно реоргаяiзацiю сгруrryри
ветеринарних установ, в результатi чого рергавiзованим ветеринарним установам затверджено новий штатний розпис; разом з тим дiяв цпатний розпис лабораторiй вегеринарноi
медицини, якi перебували в сгадiТ лiквiдацii,

Bci ocHoBHi завдання щодо забезпечення прав громодян на sетеринарне ослуговування, захисry тварин та населення вiд збудникiв та хвороб варин шляхом здiйсненм
профiлаmичних, дiагносгичних та лiкувальних заходiв були виконанi в межж нмвного фiнансовою peс1pry, Разом з тим, мало мiсце вiдхшення деяких факгичних показникiв
ласторту бюдкgгноi прпофами вiд запланованих, що пояснюетьс, реорганiзачiю структури ветеринарних установ, в результатi чого в 20 l 7 poui частина ветеринарних установ
реорганiзована та 8 лабораторiй всгеринарноi медицини перФували в сгадii лiквiдацii.

8. ,Щжерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм3

Пояснення щодо причин розбЬкностей мiж затвердr(еними та досягн)дими результативними покл}никами
Видатки здiйсненi в меr<aх доведених призначень та надходжень вiд гtлати за послуги, що надаються бюджетними установами згИно iз
законодавством

п родукту
надход)I(ення вц наданих ветеринарних послуг тис.грн. звiтнiсть установ l7085,6 Iбl22,2 -963,4

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягн)пими результативними показниками:
Плановий показник надходжень вiд Плати за послуги, що надаються бюдх<етними установами згИно iз законодавством, невиконаний:
-у зв'язку iз лiквiдацiею 8 лабораторiй ветеринарноI медицини надходження недоотримано на суму 469,3 тис.грн.;
-343,7 тис.грн - кошти СумськоТ регiонalльноТ державноТ лабораюрii ветеринарноТ медицини, якi фактично е залишком на початок року;
-зменшення попиry на ветеринарнi послуги у зв'язку iз зменшенням поголiв'я KopiB на 0,З вiдсотки та поголiв'я свинеЙ на 12 вiдсоткiв
(африканська чума)

ефектlл BHocTi
середня сума надход)I(ень вiд наданих ветеринарних послуг на l працiвника тис.грн. звiтнiсть установ 19,3 L7,7 1,6

Пояснення щодо причин розбЬкностей MirK затвердженими та досягн)дими результативними показниками

реорганiзачiя структури ветеринарних установ призвела до збiльшення фактичних штатних одиниць, частина яких знаходилася в установах,
якi перебувапи в стадiТ лiквiдацii, та зменшення надходжень вiд плати за послуги, що надаються бюдrкетними установами згИно iз
законодавством

я KocTl

дiнамiка надхох(день послуг в плановому перiолi по вiдношенню ло (lактичного
показника минулого року

вlдсоток звlтнlсть установ l00 l 04,1 4,|

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердrкеними та досягнутими результативними показниками:
тьарифи на наданн, ветеринирних послуг збiльшено

Код

Найменування

дх(ерел
надходх(ень

кпк
Blt

KacoBi видатки станом на 0I
сiчня звiтного перiоду

план видаткiв звlтного
перiоду

kacoBi видатки за звlтнии
перiод

Прогноз видаткiв до KiH[ц

реалiзацii iнвестицiЙного

загальний
фонд

спецiаль-
ниЙ фонд разом

загальний

фонд

спецiаль-
ниЙ фонд разом

загtLпьни

й dlонд

спецiаль-
ниЙ фонд

разом
загальнии

фонд

спецlаль_

ниЙ фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 t4 15

Пiдпрограма l
Iнвестицiйний проект l

Надходхсення iз бюджет

lншi д2lсерела

фiнансування (за

видаNlи)

пояснення щодо lозбiхсностей Milc (lактичними надход)I(9ннями i тими, що затве рдх(енi паспортом бюджетнот програми
[нвестицiйний проект 2

Усього

l Кол функцiональноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджету вказу€ться лише у випадку, коли бюдlкетна програма не подiляеться на пiдпрограми.

' Заз"а*аюrос, yci пiдпрограми та завдання, затвердженi паспортом бюдхсетноi програми.
3 Пункт 8 заповнюсться тiльки для затвердil(ених у мiсцевому бюджетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйяю< проектiв (програм).

Тимчасово виконуючий обов'язки директора !епартаменту агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi дерлtавнот адм iнiстрацii

Засryпник начirльника управлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй- начаJtьник вiлдiлу бухгалтерського облiку та (liнансово-крелитного забезпечення- головний
бухгалтер

П.tJур:g"
(iнitliалu i прiзвuuр)

Н.М.Нiкола€нко
(iнiцiмч l,,рl*",цф


