
сумськА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА

АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ

АГРОПРОМИСЛОВОГО
розвитку

Ар
d

о;,2; ar,/l

Щиректор Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноI
державноi адмiнiстрацii

нАкАз

м. Суми

сумськА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА

АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ

ФIнАнсIв

.Щиректор,Щепартаменry фiнансiв
СумськоТ обласноi
державноi адмiнiстрацii

Про внесення зпriн до паспорта
бюджетноi програми на 2014 piK

Вiдповiдно до Правил складання паспортiв бюджетних програм
мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix виконання, затверджених наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 09.07.2010 Ns 679 <Про деякi питання
проведення експерименту iз запровадження програмно-цiльового методу
складання та виконання мiсцевих бюджетiв>>, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни 28 липня 2010 р. за Ns 573ll78б8, рiшення cecii СумськоТ
обласноi ради вiд 20.06.20|4 <<Про внесення змiн до рiшення CyMcbKoi
обласноi ради вiд 24.0|.20114 <Про обласний бюджет CyMcbKoi областi на 2014
piK>
НАКАЗУСМо:

Внести змiни до паспорта бюджетноi програми на 201t4 piк
.Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii за КПКВК5317500 <Iншi заходи, пов'язанi з економiчною
дlяльнlстю>, затвердженого спlльним нак€вом .Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрачiТ та

,Щепартаменту фiнансiв CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
21.02.2014 Nч 1 4-О.Щ/ 1 5-ОД <Про затвердження паспортiв бюджетних програм
на 20|4 piK>>, виклавши його в новiй редакцii, що додаеться.
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ЗАТВЕРДКЕНО
Нака] Мiнiсr€рсrва фiнансlв Украiни

09,07,20l0 N 679 (у редакцii нака]у MiHicrepcтBa фiнансiв
Украiни вiд 26,l l,20I2 Л! l22I )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту аФопромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii
(найменування.оловною розпорядника коU_rгiв мiсцевого бюджеry)

i ваказ ,Д,епартаменту фiнансiв CyMcbKoi обласноТ
державнот адмiнiстрацiт
(найменування мiсцевого фiнансового орmну)

.,Г7чJ lJ ffi//x",r- Ыrй/!2,"?
пАспорт

бюджетпоi програми мiсцевого бюджеry на 2014 piK
l. 53 0 000 0 flепартамент агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

(КПКВКМБ) (наймснуванняголовногорозпорядника)

2,

(КПКВКМБ) (наllменуваннявiдповiдальноговriконаiцr)

3. 53 17500 l80410 Iншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
(кпквк мБ) (КФквк) (найменуваllня бюджсгноi лроФами)

.- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - !ýf тис. грнвень, у тому числi загального

фонду - ýý|тпс. гривень та спецiального фонду - Trrc. гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

Констиryцiя Украiни (Закон вiд 28.06.1996 JtlЪ254/96);

Бюджетний кодекс УкраТни (Закон вiд 08.07.20l0 Ns2456-VI);
Закон УкраТни кПро Щержавний бюджет Украiни на 2014 piK> вiд lб сiчня 20l4 року Nэ 7l9-VlI;
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 09.07.20l0J',lЪ 679 <Про затверлження [Iравил складання паспортiв
бюджетних програм мiсцевих бюджетiв, квартального та рiчного звiтiв про iх виконання, здiйснення
монiторинry та аналiзу виконання бюдrкетних програм, оцiнки ефективностi бюджетних програм);
Рiшення СумськоТ обласноТ ради вiд 24.01.2014 <Про обласний бюджет CyMcbKoi областi на 20l4 piK>

Рiшення ceciТ обласноi ради вiд 27 -05.201l <Про Програму розвитку агропромислового комплексу та
сiльських територiй СумськоТ областi на перiод до 20l5 року> (зi змiнами)

б. Мета бюджетноТ програми

Активiзацiя та пiдвищення рiвня виставковоТ дiяльностi в областi, розширення зовнiшньоеконом iчних
зв'язкiв пiдприсмств, органiзацiй агропромислового комплексу областi.

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

Ns з/п КТКВК кпквк Назва пiдпрограми

l l804l0 53 l7500 Iншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

Е. Обсяги фiнансування бюлясетrrоТ програми у розрiзi пiдпрограм та завдань:
(Ttlc Фн)

i 2 Погашення креаиторськоi заборгованосгl 49,0 49,О 86,3 86,З

9, Перелiк державних/регiональних цiльових програм, що виконуються у складi бюджет"о, n?rx:O;Yl'

Пiврiччя PiK
Назва державвоТ / регiональноТ

чiльовоi програми та пiлпрограми
фfiд

спецlмьни
й фонд

ра]оv
загrtльни спецlilльни
й Фонд й фонд

.ПроФама розвитху агропромисловоIо комл"r]_ексу m сiльськllх 490 49,0 . 86,з 86,зтерlлорiй CyvcbKoi областi на псрiоддо 20l5 року

lншt ,]ахOди, пов'яJаlli з екоllомi,llrою дiяльнiстю 49,0 ,l9,0 86,з 86.j

l0. Результативнi показники бюлжетноТ програми у розрiзi пiлпрограv i завдань:



Одини|ц вимiру Дt(ерело
iнфрмдцii

Iншi заходь пов'язанi з економiчною дiяльнiсгю

ефективностi

погаlцення

якостl
Чо".*" .,о.аaa""" *редгторькоТ заборговаrrос.l, зарссгр"аrБi 

"органох Держ8вноТ казяачсйськоi сrцжби У

l 1, .Щдерела фiнансування iнвестицiйних проектiв (прогрм)2:

lНадходrеlш, iз бloдrgту

i "*,р* Г з"iгГ.хГГТбJ

iiппii ||роск, ] j I i

х у xblr.loxy бюдIсгi ,пдarхir/нrд!лнi кремrЬ ш р.rлi9дцilо iнr€Епцiйяпх просктi! (прогтa!),

усього

о.Г.Батраченко
(iнiцiали]а лрiзвище)
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.Щирекrор .ЩепартаментJ. фiнансiв
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