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Про внесення змiн до паспорта
бюджетноТ програми на 2014 piK

Вiдповiдно до Правил складання паспортiв бюдл<етних програм
мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання, затверджених наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiл 09.07.201 0 N,r 679 <Про леякi питання
проведення експеримеIIту iз запрова/t;tення п рограм но-ltiJIьового Melolly
складання та виконання мiсцевих бrоджетiв>, заресстрованого в MirticTepcTBi
юстицii Украiни 28 липня 20l0 р. за Jф 57Зll7868, рiшlення CyMcbKoi обласноi

ради вiд 24.01 ,2014 <Про обласний бюджет Сумськоi областi на 2014 pio (зi

змiнами)
НАКАЗУСМо:

Внести змiни до паспорта бюдх<етноi програми Ёа 20l4 piк
.Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноТ дерхсавноi
адмiнiстрацii за КПКВК 5З18600 <Iншi видатки), затвердженого спiльним
наказом !епартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноr
дерхсавноi алмiнiстраrriТ та Щепартаменту фiнаrrсiв Сумськоi обласIлоl'

державноi адмiнiстраuii вiд 05.05,20l4 Nq26-0il/5З-Ol] <Про затверд)I(еrlня
паспорта бюджетноi програми на 2014 piK>, виклавши йот,о в новiй pe/taKltii,

що додасться.

В.М.Iвченко О.Г.Батраченко
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з дтв F P,Il)l(E н()
}laKit] MlHlc rсрства q)iHaлciB Украiни

09 07 20l0 N 6?9 (\ рсjttlкцiiнакпзу MiHicтcpcтBa ()illaHcill
yкpaiнll Bi.1 20l2 N,,: _. )

зА гtJЕр,/l)(Енс)
Наказ .Цепартаменту агропром ислового розвцтку
Cyrlc ьк ас н ()'] .rep)KaB но1 _аддЦiс ] ра lLIl
(нrililен)вrння lo]oBHoIo ponlopllнllNi коштlв мlсчевого бю.l ет\l

i наказ .Щелартамсн гу (PiHaHciB

CyltcbKoi облас ноТ .rержавноi адмiнiсmацii
(наJl!Iснувалня Nliсцсвого фiнансового органу)

пдспорт
бюджеr-ноi lrрограми пriсtlевого бIол?кеr), lla 20lrl piк

53 0 000 0 .Щепартамент агропромпслового розвитку Ql"цlсьцо]i 9Qц191l9lLч!жlццщ 14ц]цi!_трtц!i
(КПI(Вl(МБ) (ндймсн}ванняголовногоро]порядtlхка)

53 l 000 0 Департамент агроп ромпслового розви rку Су}I9!цоj oбJIасIIоi держав
(кпквl( мБ)

53 1 8600

(llдiiмсн},вання si,1llовilа:]ыlоI о вllкlнпч|rя)

250404 Iншi видатки
(кпквк мБ) (кФквl() (наii\lснування бю],iiстноi лрогрдrlи)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - !!.ý Tlrc. гривень, у l,ому числi загального

фон:1 - !Щfтис. грпвень та спецiапьного фонл1,- тис. гривень.

5, Пiдстави для виконання бюджетноТ програrtи

Констиryцiя Украiни (Закон вiд 28.06, |996 Nc254/96);

Бюджетний кодекс УкраIни (Закон вiд 08,07,20l0 Nl2456-VI);
ЗаконУкраiЪи"ПроflержавнийбюлжетУкраТнина20J4piK"вiдlбсiчня20l4року},lb7l9-VIl;
Наказ MiHicTepTBa фiнансiв УкраТни вjл 09,07.20l0N! 679 "Про деякi питапня проведення експерименту i l
запровадженl]я програмно-чi:rьового ]\,lетодV скJlаданllя га RиконаIIня мiсцевих бкlдrкеr,iв";
Рiшення CyMcbKoi обласноi ради вiд 2],04,20l4 та вiл 15 08 20I4 "Ilpo вtlесеttня змitI до рiшення CyMcbKoi'
обласноi рали вiд 24.01,20l4 "Про обласrtий бюджст ( '1,пл сь коl' об-тrас,l,i rra 20l4 р iK":
Рiшення cecii обласноi рали вiд 24,01 ,20 l4 " Про lrpol,pa му eKtrttolli.ttloгtl i corLia lьнrrго розвитку Сl,vс bKi'li
областi на 20I4 piK".

6, Мета бюджетноi програми

Висвiтленtrя питань розвитку агропромислового компJlексу. llol,atlle}lHя крели,l,орськоi заборговltностi.
яка склалася станом на 0l .0l ,20l 4. ]

7. Пiдпрограми, спрямованi на досягнення мети, ризначеноi ласпоргом бtодяtетноТ програми:

[,^t,и [-ктiБГ t цпIt9Il
Пlr040гFIsбOо
8, Обсяги фiнансування бюджетноi програNIи у роз iзi tiiдlrрограм,],а завдань:

Б"r.,",*r
i 4n,na

l

I

Iншi видатки

9, Перелiк державних./регiональних цiльових прог aN|. lло виконуlоться у с кJlадi'бюджетноi проrрами:

(Tllc пн)

98,5

I-I iлпрограма./завдання бюджетt loJ

oli.5

Назва державноТ / регiона_льноi
чiльовоi програми та пiлпрограми

yMcbKoi областi на 20]4 piK
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ПОГО.ЩЖЕНО:

Тимчsсово ви конуючий обов'я]кll
лlt ректора Департаvенry фiна Hcib
CyMcbKoi обласноi дерiкавноI
алмiнiстрацiТ

о.Г.Батпа.lёIlко _
(iнlцl[,lll та прl rBlltllc)

Обсяг бtоджетнtлх призначень

|ефективностi

l l. !дерела сРiнансування iнвес-гицiйних npt,leKTiB (llрограrr)2: (lllc lp')
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