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Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2014 piK

Вiдповiдно до Правил складання паспортiв бюджетних програм
мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ik виконання, затверджених накzLзом

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 09.07.2010 Jф 679 <Про деякi питання
проведення експерименту iз запровадження програмно-цiльового методу
складання та виконання\мiсцевих бюджетiв>, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраiЪи 28 липня 2010 р. за J\Ъ 57З117868, рiшення СумськоI обласноi

радивtд'24.О|.2014 <Про обласний бюджет CyMcbKoi областi на 2014 piK>
нАкАЗУСМо:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 20|4 piK Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii за
КПКВК 5317500 <Iншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю>, КПКВК
5З176|2 <Охорона i рацiонапьне використання земель)), КПКВК5З18096
<<Надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiлъським
забудовникам) та КПКВК 5318099 <Витрати, пов'язанi з наданням та
обслуговуванням державних пiльгових кредитiв, наданих iндивiдуальним
сiлъським забудовникам), що додаються.
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ЗАТВЕРДДЕНО
Наказ MiHicrepcTBa фiнансiв Украiни
0907 20l0 N 679 (у редакчii накшу MiHtcTepcTBa фiнансiв YKpaiHrr

вiд__2012Nэ_ )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

l нака

"illЁЁfiiЁfi-ifЩ, tСсЯ
l'

Ilаспорт
бюджетноi црограми мiсцевого бюлжету на 2014 piK

t. 5300000 Департамент агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноiдержавноi адмiнiстрацii
(КПКВКМБ) (найrtоtý,инмголQвногорозпорuника)

5310000 Департамент агропромислового розвитку СумськоТ обласноiдержавноI адмiнiстрацiТ
(кпквк мБ)

531Е096

(найNекr,ванм вiшовЦмьноrc виконавщ)

250911 Наданtи державного пiльгового кредиту iндивiдуа.llьним сiльським забудовникам
(кпквк мБ) (КТКВК) (наймен)-ваншбющФоiпрталlи)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюдя(етних асигнувань - 531,2 тис. гривень, у тому числi загмьного фонду -_ тис. гривень та спецlilльного

фонду - 531,2 тис. грпвень.

5. ПИставш для виконання бюдrкетноi програми

Консгитучiя Украiни,
Бюджgrний кодекс Украiни;
Зацон Украlни на 2014 pio;
постr4tl Кабi ня 1998 р. Nэ 1597 кПро затвердженюI правил надання довгострокових кредитiв iндивiдумьним
забуд". _ликам житла на селi)) (iз змiнами);
Наказ Мiнiсгерсгва фiнансiв Украiни вiд 09.07.2010 Nе б79 кПро леякi питzlння проведеншr експерименту iз запровадженшr програмно-цiльового меголу
скJIаданfuI та виконання мiсцевих бюджgгiв>;

Рiшення CyMcbKoi обласноi ради вiд27.12.20Il кПро обласну чiльову програму пiдтимки iндивiдуального житлового булiвничтва <Власний дiм> на
20l2-20l5 роки>;
Рiшення CplcbKoi обласноi рали вiд 24.01.2014 кПро обласний бюджсг CyMcbKoi обласгi на 2014 piK>

6. Мета бюджетнот програми
Збiльшенкя обсягiв iндивiду:rльного жrплового будiвниrгrв4, забезпечеяrrя його доступносгi для жителiв сiльськоi мiсцевосгi, iндивiдуа.пьних
забудовникiв, якi пращоють в zлгропромисловому комплексi,'покращення iнженерного забсзпечення садиб.

7. Пiлпрограми, спрямованi на досягнення мети, вl|значеноТ паспортом бюджетноi програми:

lлъз/п] Ктквк .кпквк i Назвапiдпрограми

, l i2509 l l i53 18096 ,Налч"*о лaр**ного пiльгового кредlтгу Йивiдуальним сiльським забудовникам

8. Обсяги фiнансування бюджетноТ програми у розрiзi пiдпрограм та завдань:

9. Перелiк деряtавних/регiональних цiльовпх програм, що виконуються у складi бюджетноi програми:

10. Результативнi показники бюджетноi програмп у розрiзi пiдпрограм i завдань:

: Назвадержавноi/регiонмьноi ]_ .*--ДТl": 

-; 

--*_:--_ ***
: ,льовоi програми та пiдпроФами ;*;;il"r,*.Ь;Н"" , ршом ,.fril"",.""ь,#r""

дrр""*"Й""ЙуЙi"о.о*ЙпЬЙЙОулl"""шЙ" i _' i I

роки : 106,2, 106,2 . 5з1,2

;Надання державного пiльгового кредrry iндивiдуа,rьним сiльським , . i;;.; ' ,оiо,,) ' 5з1,2забуловникам i '""'-: 
,

; усього -i*" *i-'ioйi-' l06,2i , 5з1,2

(тис тн )

Пiврiччя

5з 1.2

53 1,2

5з 1,2

|06,2

PiK

53\,2
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l 1. .Щясерелi фiнансування iнвестицiй н их проекгiв у розрiзi пiдпрограм2:
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fирекгор.Щепдртrмепry
агропромпслового розвптltу
CyMcbKoI об,пасноI дерlкавноТ rлмiнiстрачiТ

ПОГО!ЖЕIIО:

.Щшрекгор.U[епартаменту фiнансiв
CyMGbKoI oбllacHoi дерrкавно[ rдмiшiсграчiТ

В.М.Iвченко
А

(iHiuiMл ft ryirвпlцс)

€.I.Южаков
(iяiчiш п lрЬвшс)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiн и

09.07.2010 N 679 (у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд26 11.20|2 Ns l22l)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ,Щепартаменту агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноi адм i нiстрацiТ
(iайменування головного розпоря.ltника коштiв мiсцевого бюджеry)

i наказ ,Щепартаменф фiнансiв CyMcbKoi обласноi
деDжавноi адмiнiстDацiт

цев

Ns

пАспорт
бюджетно[ програми мiсцевого бюджету на 2014 piK

1. 53 0 000 0 .Щепартамент агропромислового розвитку СумськоТобласноi державноiадмiнiстрацii
(КПКВКМБ) (найменуванняголовногорозпорядника)

2. 53 1 000 0 Департамент агропромислового розвитку СумськоТобласноiдержавноiадмiнiстрацii
(найменування вiдповiдального виконавця)(кпквк мБ)

з. 53 1 7500 180410 Iншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
:>а (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджgгноt програми)

,n4. Обсяг бюджетнц призначень/бюджетних асигнувань -.|00.0 тис. гривень, у тому числi загального

фонду- 100.0 тис. гривень та спецiального фонду- тпс. гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

Констиryчiя УкраiЪи (Закон вiд 28.06,1996 Nч254/96);

Бюджетний кодекс УкраlЪи (Закон вiд 08.07.2010 Nэ2456-VI);
Закон УкраiЪи "Про .Щержавний бюдikет Украihи на20|4 piK" вiд lб сiчня 2014 року М 7I9-VII ;

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 09.07.201ONs 679 <Про затвердження Правил скJIадання паспортiв
бюджетних програм мiсцевих бюджетiв, квартального та рiчного звiтiв про ik виконання, здiйснення
монiторинry та аналliзу виконання бюдлсетних програм, оцiнки ефекгивностi бюджетних програмD;
Рiшення Сумськоi обласноТ ради вiд 24.0|.2014 <Про обласний бюджет СумськоТ областi на 2014 piK>

Рiшення ceciT обласноТ ради вiд 27,05.201l "Про Програму розв}rтку агропромислового комплексу та
сiльоьких територiй СумськоТ областi на перiод до 20l5 року" (зi змiнами)

6. Мета бюджетноТ прЬграми

Акгивiзацiя та пiдвищення рiвня виставковоi дiяльностi в областi, розширення зовнiшньоекономiчних
зв'язкiв пiдприемств, органiзацiй агропромислового комплексу областi.

Д7. Пiдпрограми, спрямованi на досягнення мети, визначеноi паспортом бюджетноТ програми:

|Бii7" i ктквЁ-Г -ЁпбК-- 
Г Назва пiдпрограми

Г l 
-*iШO+ю *Эjl 

zsoo

8. Обсяги фiнансування бюджетноТ програми у розрiзi пiдпрограм та завдань:
(тис. грн)
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i Пiврiччя
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I lлл л

PiK
Пiдпрограма/завдання бюддетноТ

програми

l00.0
lrvz'-



10. Результативнi показники бюджетноТ програми у розрiзi пiдпрограм i завдань:

т;
з/п

г
l

показники

Iншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

] Завдання 1
органiзацiя регiональних виста8ково-ярмаркових'заходiв, участъ у

м lжрегlон:цьних вистав кових заходах,

Одиниrц вимiру Рк

l

затрат

Обсяг бюджетн их призначе нь
,!:

тис. грн. 
t

Звiт
ll

Звiт

0,2

1 l. .Щ;керела фiнансування iнвестицiйних проектiв (програм)2:

од.

0,2

l00

(тис. грн.)

1 налхолжень iза.-"r"и jспецiальний ] ,й.-"йи i;"""й;;;й l .r"r-"ппи;спецiшький i l джереJIа

i , фпо : фонл iP'o", фнд i боrл iр-о" i фонд , фопо ip*o, | фiнансування

i. |iёЁоfо- - i i* -i :-i-- *'г- -i- i ,"i 
i-ri;дi;;;;;;;i';;;;,i;йii;;д;;;;;Ё;д;.у;;;Ёй;;;Ё;й-йu"*.у.."""пп.еувипадку,кшибюджmнапрограмансподцяflьсянапlдпрограми

.Щиректор .Щепартаменту
агроп ромис.лового розвитку
CyMcbKoi обласно[ державноТ
адмiнiсграчii

ПОГОЩЖЕНО:

.Щиректоil,Щепартаменту фiнансiв
СумськоТ обласноi державноТ
адмiнiстрацii

lv J

В.М.Iвченко
(iнiчiали та прiзвище)

€.I.Южаков
(пiдлис) (iнiцiали та прiзвище)
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l. 5300000

зА,гвЕрджЕIlо
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
09.07.2010 N 679 (у редакчii наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв Уцраiни вiд 26.11.20\2 ]Ю 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Щепартаменту агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацiТ
( на й менуван ня головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжету)

' i наказ Департаменту фiнансiв СумськоТ обласноТ
дерzц@qц_аiздNllц!сfрацt
(найменування мiсцевого фiнансового органу)

;l. N"аа/ц N, |ц 1ф//rd)
пАспорт

бюджеr-llоi програпли мiсцевого бrоджету на 2014 piK

.Щепартамент irгропропrлlслового розвлrтку СумськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii
(КПКВКМБ) (найменуванняголовногорозпорядtlttка)

53 1 000 0 .Щепартамент агропромислового розвитку СумськоТ обласноТдержавноi адмiнiстрацii2.

А
(кпквк мБ)

53 l 7612

(найменування вiдповiдального виконавrц)

200200 Охорона i рацiональне використання земель

4. Обсяг бюджетнлх
фонду -

(кпквк мБ) (кФквк) (t lайменуваt ttlя бtодrкетноТ пllограм и)

лризначень/бюдясетних асигнувань - ý1_2тис. гривень, у тому числi загального
тис. гривень та спецiального фонду - 67.2 тис. fривень.

5. Пiдстави для виконання бюдлtетноТ грограми
Констиryчiя УкраТни (Закон вiд 28.06.1996 Jt254/96);
Бюджетний кодекс УкраТни (Закон вiд 08.07.2010 N2456-VI);
Земельний Кодекс УкраТни (Заr<он вiд 25.10. 200] Nч 2768-rII);
Закон УкраТни "Про !ержавний бюдяtет Украiни Ha20l4 piK" вiд 16 сiчня 2014 року },JЪ 719-VlI ;

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 09.07.2010ЛЪ 679 кПро.затвердження Правил скJrадання паспортiв
бюджетних програм мiсцевих бюджетiв, квартzLльного та рiчного звiтiв про ix виконання, здiйснення
мОнiторинry та аналiзу виконання бюд;ttетних програм, оцiнки е(;ективностi бюджетних програм);
Рiшення СумськоТ обласноТ ради вiд 24.01.2014 <Про обласний бюдл<ет СумськоТ областi на 2014 piк> ;

Рiшення СумськоТ обласноТ ради вiд 24.01.2014 кПро програму економiчного i соцiа_гlьного розвитку
Сумськоi областi на 20l4 piK>

.-.л'' 6. Мета бюджетноТ програми

Стабiлiзацiя i вiдновлення родючого потенцiалу rрунтiв

7. Пiдпрограми, спрямованi на досягне}Iня l\lети, визначеноТ паспортом бюджетноt програми:

l кпквк Назва лiдпрограми

;1 j200200 i5з1,7612 рацlонirл ьне ви користан ня земель

8. обсяги фiнансування бюджетноi програми у роз iзi пiдпроr.рам та завдань:

(тис. грн)

PiKг*iN
1зlп

Пiврiччя
Пiдпрограма/завдання бюдlкетноТ

програми Dазом загапьний спецiальний
' фонд , фонл'"ii

25,0 i 6,1,2

i-,iOxopoHa i рацiональне ]

'використання земель '

Захист земель вiд ерозiТ
,(Завершеrrня буд i в н и чтва ставу-
iмулонагромаджувача на те р итор ii'

i загальний
l qlонд

спецiал ьни й

фонд

25,0

67,,|

разом

67,2

25,0 25,0

iГлухiвського району)

6,7,2



9. Перелiк державних./регiональних цiльових прог ам, що виконуються у складi бюджетноI програми:
(тис, грн)

6'7,2 
:

10. Результативнi пок€вники бюджетноТпрогрЕlми у розрiзi пiдпрограм i завдань:

; Завдання 1

iЗахист земель вiд ерозiТ (Завершення булiвничтва ставу-мулонагромаджувача на територiТ
jЯструбщинськоi сiльськоI ради Глухi вського району)

PiK

1 Tllc_ ml{. Звiт 6,1,2

12 iпролукry l
r i :,:. ".-- ;; ..-,-

, i кlлькtсть оо скгlв будiвництва ; од.

,^\

пкд

! J еФектиВносТi i
Ji'l

Серелнi витрати на один об'ект - -*l-- ;Й -
Звт

l 4 iякостi 
;ii

.r
PiBeHb використання коштiв Звiт

6,1,2

% l00

l 1. ,Щжерела фiнансування iнвестицiйних проектiв (програм)l:

к
о
д

"y"u""" х

Найменування дкерел
наJцоджень

;Iнвесгицiйний проекг
:(програма) 1

.Щ,иректор .Щ,епартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ держа вноТ
адмiнiстрацiТ

ПОГОЩЖЕНО:

Щиректор 
^Щепарта 

менту фi HaHciB
СумськоI обласноi держа вноi
адмiнiстрацi[

{ ----- i 
..*,---

1i
iзагал спецlа
j ЬНИtl i ЛЬНИИ

]фоrlл : фонд
разом

(тис. грн)

: пЬr.пЁ'пп

l я,що

i хараlсгери
i зують
i джерела
i фiнансува
i ння

l2l l0

i

, :Надходкення iз бюлrксry

-IiйТ;;;;;""i'**"фi-iliiй;;;i;;;";i,а;r;*i;ц;;"й;';iй;'й;;,;;;;;;";;;;;;;;-й;;;;Б;.ра*;;;;й"i*й 
"i 

iiд"рЬiрi""
2Пункт l l заповню€ться тiльки дIя затвердкених у мiсцевому бюдrкетi видаткiв/надання кредитiв на реалiiацiю iнвестицiйних проектiв'(лрограм)

г;

В.М.Iвченко
(iнiцiали та прiзвище)

€.I.Южаков
(iнiчiали та прiзвище)(пiдllис)



1.

ЗДТВЕРДХЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв YKpa'iHtt
09 07 2010 N 679 (у редакцii накшу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд __-2012 N9 J

. . злтвЕрджЕно
Наказ Депаотаментч агропDомислового
оозвик Сумськоi обласноii державноi адмiнiпрацii

ffi iН;,ifr lШfi Тffi ;'#,ffi jlfi il,
СумськоI обласноi деDжавноi адмiнiстрацii

il;ilДйffiiТffi,?фллр

бюджетноi програr" r*Н::Н" бюджету на 2014 piK

5300000 Лепартамент агропромиспового розвитку CyMcbKoi обласноТдерЙвноi адмiнiстрацii

3.

(КПКВК МБ) (найrlсц ваtr головного ро]порцника)

5310000 ДепаDтамент агDопDомислового розвиткч Счмськоi обласноТдержавноi адмiнiстрацii
(КПКВК МБ) (найrlец ванш вИповiдеъного виконавщ)

5з18099 250914 }ы##-""Yзанi 
з надмням та обслуговуванrшм державних пlльгових кредитlв, над.rних lндивlдуальним сlльським

(КПКВК МБ) (КТКВК) (най}tецsанм бюджfiноi проФа[,и)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюдrt(етних асигнувань - 200,0 тис. гривень, у тому числi з!гalльного фощу - 200,0 тис. гРивень та спецiального
фонду-_тис. гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетнот програми

Конститучiя Украiни;
Бюджетний колекс Украiни;
Закод{краТни кПро !ержавний бюджсг УкраТни на 2014 piK>;

пос 1la Кабiнегу MiHicTpiB УкраiНи вiд 5 жовтня 1998 р. JФ 1597 <Про затверджен}ul правил надання довгострокових кредитlв lндивlдуальним
забуаi-tЪникам житла на селi> (iз змiнами);
наказ Мiнiсгерсгва фiнансiв Украiни вiд 09.07.20l0 Nч 679 <Про затвердженЕя Правлul скпадан}uI паспортiв бюджсгних програм мiсцевих бюджетiв,
квартального та рiчного звiтiв про ix виконанrrя, здiйснення монiторингу та аныtiзу виконання бюджегних програм, оцiнки ефекгивноgгi бюджgгних
програм)):

рiшення CyMcbKoi обласноi ради вiд27.12.20|| <Про обласну чiльову програму пiдтримки iнливiлуа,тьного житлового булiвничтва <Власний дiм> на
2012-20l5 роки>;
рiшення Сумськоi обласноi ради вiд 24.01.2014 кПро обласний бюджет Сумськоi.областi на 2014 piK>

6. Мета бюджетноi програми \

забезпечення виплат,пов"язаних з наданrrям та обслуговранням державних пiльгових кредttгiв,наданих iнливiдушtьним сiльським забудовникам Строки
реалiзацii програми 20l2 - 20}5 роки.

7. Пiдпрограми, спрямованi на досягнення мети, визначеноi паспортом бюджетноi програми:

N9з/п КТКВК кПкВК Назва пiдлрограми

1 2509l4 5Зl8099 Вrграти,пов'язанiзяаданнямтаобслуговуваннямдержавнихпlльговихкредитlв,наданихiндивiдуальнимсiльськимзабудовникам

8. Обсяги фiнансування бюдrкетноТ програми у розрiзi пiдпрограм та завдань:

Мо

;i;.Л Пiлпрограма/завдання бюджетноi програми

1 ' Витрати, пов'язанi з наданням та обслуговуванням державних пiльгових' | кредитiв, надавих iндивiдумьним сiльським забудовникам

, :злiйснення вигшат, пов"язаних з наданюrм та обслуговуванням державних' iпiльгових кредитiв,наданих iндивiдуальним сiльським забудовникам

Усього

Назва державноi / регiональноi
цiльовоТ програми та пiдпрограми

Обласна цiльова програма пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва
кВласний дiм> на 20l2-20l5 роки
Витрати, пов'язанi з наданням та обслуговуванням державних пiльговlо< крелитiв,
:наданих iндивiдуальним сiльським забудовникам

: Усього

i Пiврiччя
] -iiзагальнии спецluьнии
' фонд фонд]i

: 9S,0 i

i PiK
;;й;;;й i""ui-i""й
, фо"о фонд разоv

i 200,0 200,0

(тис Dн )

разом

98,0

98,0 :

98,0

98,0 : 200,0

98,0 : 200,0

200,0

200,0

9 Перелiк державних/регiональних цiльових програм, що виконуються у ск.ладi бюджетноТ програми:

] Пiврiччя
:загшьний :спецiuький,
, фонд i фо"д

, 98,0: 
:

, 98,0| i

i 98,0i :

(т,,с грн )

; PiK
:загuьний спецiuьний i

DafoMфонд Фонд

i 200,0 200,098,0

разом

98,0

98,0

200,0

200,0

10. Результативнi показники бюджетноi програми у розрiзi пiдпрограм i завдань:

200,0

200,0

PiK}lъ j Показникизlп

Витрати, пов'язанi з наданням та обслуговуванrurм державних пiльгових
, кредитiв,наданихiндивiдуа.гtьнимсiльськимзабудовникам

Завдання l
: здiЙснення виrшат, пов"язаних з наданням та обслуговуванням дер)кавних
i пlльгових кредитlв,наданих lндивlдуальним сiльським забудовникам
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{иректор flепартаменту
а гроп ром ислового розвllтку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрачii
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