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Вiдповiдlrо /Io llylIKTy б час,грtttl,.t п'-ltтоi с,га,г,гi 22 БrодrrсетI{ого Ko/{eIicy
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зареестроваI]ого i] NulirrioTepcTBi tоо,r:ицiТ YKpaTrlr.r 10 BepecFIrI 20I4 р, зtl
NЬ 1 l03/25BB0, рirпс1-1ltяt ceciT Сумоьttоi обrlасtтоТ ради rзiд 15,09.20l7
UПРО ВНесеНIIя змitt /lo рitшегtttя C),McbtcoT об.цirсttоi ради вiд 22.|2.20]r6
<Прп об;tасний бt<.lдrкет СумськоТ oб.lracr:i rra 2017 pirc>

I-IАКАЗУеN4О:

Внести змitlи д(о lltlоп(lрту бr,эдц>ttс,гttоТ llрогрзми мiсцевого бrодлсе,гу llit
201r1 piK ЩепартаrмеII,1,у агроllромиOлоl]ого розl]итку CyMcbKoi облаолtоТ

/IepжaBI]oT aдMirricTparliT за ItI]КВi{N4Б 5З 173З0 <Г[lэограми в галузi сiлtьсt,кого
господарства, .ltiсовогсl госпоl(арс,гl]а) рибальства та мисJIиl]с,гl]а)))

затверджеFIого спiльrtип.т наказоN,I f[епацэтал{еII,гу аl,i]опромислоl]ого роз.l-]ilтj(у
СумськоТ обласноl'дер}кавI]оТ адмirriстрацii тa /{еlrар,гап4енту фiнаrIсiв CyiutcbrtoT
обласноi державFIоТ адцмirriстраrцii Bizt 16.01 .20]11 }Г95-ОД/3-ОД кГIро
затвердяtеннrl паспортiв бtод>ltетlrих прогl)ам п,tiсцевого бкlджету r-ra 2017 ilitt>,
виклавши його в trовiй редакцiТ, п{о до/{i]с]i,ьоя,

tlбласIItli

.I.Тур.tltяl



Затверджено
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
26,08.20l4 ль 8зб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Щепартаменту агропромислового розвитку Сумсь коТ обласноТ державноI
адмiнiстрацiТ
(наймекування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжеry)

l наказ

Щепартам енту ф i н aHci в Су мськоТ обласноТ державноТ адмiнi страцii

,Zзг^бQ
(llайменування мiсцевого tРilrансового органу)

'2 ! " о9 _цlLр. ]\ъ dZ-cQ

пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2017 piK

1. 5з00000

(кпквк мБ)

5з 1 0000

.Ще п артам е нт агролро l\4 и сло в о го роз в l.iTKy Сумс ь коТ

(llat"l btctty ваlt ня гоJlо вн ого роз порядн и ка)

алп,riнiстрачiТ

2. Щелартамент агропроN,I14слового розв1lтку Сумськоi обласноi державноТ

(t l aii пtе ttl, ван lrя вiдповiда.rLь tto го ви ко tз ав ця )
(клквк мБ)

5з l7зз0 042l програпltl в гаrrузi сiльського гослодарства, лlсового господарства, рибальства та мисливстваз.

4.

(кпквк мБ)

обсяг бюджiетrrlлх
спецtаJrьного фонду - Tl4c. грив€ttь.

5. Пiдстави для виконаI]ня бюджетноi програми
Конституцiя УкраТни
Бюджетний Кодекс УкраТни
Наказ l\,{iHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.0В.2014 N9ВЗб "Про деякi пliтання запровадження програмно-цiльового
методу складаI-{ня та вI.1конання мiсцевих бюджетiв''

, 
рiшення ceciT обласноТ радI,1 сьомого 

"кликiппя 
вiд22.12.2О16 "Про обласнtлй бюджет СумськоТ областi на2О17 piK'' (Зi змiнами)

Програма розвl{тку агропромислового ко^lплексу та сiльських територiй CyMcbKoi областi на перiод до 2020 року,
затверджена рiшенням ceciT обласноТ радrr сьомого скликання вiд 07.10.2016 (зi змiнами)
Програпlа економiчного i соцiального розв{,lтк1, Сумськоi областi на 20 l7 piK, затверджена рiшенням сесii обласноТ ради
сьоI\4ого скликан ня вtд 22-|2.20]16

6. Мета бюдяtетноi програми



забезпечення населеяяя областi якiсними продуктами харчуваj]ня, розвиток самозайнятостi та пiдприемництва на селi, забезпечення територiмьних
громад областi ква,liфiкованими кадрами, збiльшення поголiв'я ryдоби
7. Пiдпрограми, спрямованi на досягценвя м ти, визначеноТ паспортом бюджетцоj програми

J\ч

зlп кпквк кФквк Назва пiдпрограми

8. Обсягlл фiнансування бюджетноi програми у розрiзi пiдпрограм та завдань
Tl lc.

N9

зlп кпквк tiФквк 11 iдпро гра пл а/завда н tlя бюд;кетн oi п рограпr r.r 2 Загальний фонд
спецiа-пьн и й

фонд
Разом

l ? J 4 5 7
llдпрограN,lа
Jавдання

I 5з 1 7зj0 04] l IJалаrltlя субвенчiТ з обласгlого бtод;п,сr,л ir,licLlcBtitrl бlоll;кс,гаiv tta здiйсtlснltя захо;litз lцодо
С)'б'Сктiв ГоспО,lарIоваl{l{я коI1\,I]ал1,11оТ t|rорьrи B_]lacIIocl i. lLto спряпtов_\,сться на tlридбzrнttя
облаr'lt,tаl-tllя лля llроL]елснIJя охоло.цжсt{ня, за\,IорOзк1,1_ сортч]]а}l11я, паt(чваl]lIя, папетизаtril'.
clr,бltiltlattiйtlot-o висуLlI\/ваt]Ilя r|lрl,кгiв r,a ягi,ц. Тх збс;liгаrtня.t.аllIltrлбання caлiKattttiB lI.гlо,,lово-

ягlJни\ к),ль,I \ р,

з000,0 з000.0

2 5з 1 7зз0 042 1 ljаДаlrня сl'бвснцii з обласttого бlоrt;ке,l1, irtictlctзиirl бtоля<стам tla здiГ,tснення з:Lходiв Ltto,llo

С_r'б'ск'гiв ГОсllодарюваt]llя коNlуllалыlоТ r]lорпlи l]ласносli, rlro спряпtов),€ться на ltридбаItня
обла"цtttlllllя для збор1,. охо,лоll,].сllllя Tlr tlерсробкrl Nlолока,га i\,!олочноl сироt]LlI]и

2000.0 2000,0

_) 5з l 7зз0 042 l r]acl-KoBc вiдtlко;11'ваttlтя суб'ск'r'а,rl t,оспо.цаI)lоваl]I]я l]}{-г}]ат- llоl]'язi1l{}1х з oIpllNlLtl{l{яi\l
ссрr,и(l i ltaT1, tla ви робll tt цr,во ор t,al r iч t loi прtlлу Kr ti l

l50,0 l50,0

д 5з 1 7зз0 042 l Частковс вiдшl<одуваrtltя tlиTpaT, ltоlз'ttзаttих iз гrрrrдбаlltlя;rt плсл,tiнttлtх свиtlок тэ KHl,puiB
вiтчtлзняного llоходжсння (клас1, <елiта>)

340,0 з40,0

) 5з l 73з0 0421 частковс вiдшкод\,ваlrttя BapToc-t"i llридбаttого в nлcirlitltttlx господарства\ поголiв'я
lчIолодня ку овець

l70,0 l70,0

6 53 l 7зз0 042]t Пir]виЩсrIня квалiфiкаuir вiдповiдllих N,eнe/:I)t(epll] органlt] ]\,!tсцевого саN,,оt]рядуванI{я з00,0 з00,0
Усього 5960.0 0,0 5960.0

(Tllc. грн)

9. Перелiк регiоtlаль]]Lrх цiльов]lх програN,{, я i вliкон)/ються у складi бюджетноi програми
Tllc. грн

[{азва ре гiо rlа*пь tlоТ lliльовоТ програ j\l li та п iдпроцlапr t l кпквк Загальни[t (lоrrд Спечiальlltlй r]lонд Разоrl
l 2 J 4

l [рограпла_ розвитк)/ аl-роtiроiчl11слового коl\Iплекс). та сiльськltх терrlторiй
CybrcbKoT областi }{а lrерiод ло 2020 року

53 173з0 5960,0 5960

Усього 5960 5960



, 10. Рсзультативнi показники бюджетноТ програми у розрiзi пiдпрограм i завдань

лъ

з\п
кпквк назва показнtrка одиниця

вимIр)/
Щжерело

iнформацiТ
Значення
по каз н ика

l 2 J 4 ) 6
Iliлпрограп.rа

l. 53 l 7j30

За вда н ня Надаlrня с),бвенцiiз обласного бюджету мiсцевtlм бюд;кетапл на здiйсtrеlrня зах<lдiв ЩОдо с),б'сктiв господарювання комунальноТ
форпrrl в.пасllостi, llro спряl\lо1]\,стьсЯ tt:a ltрttдбанtlя об.палtrаlrllя л.гlя п[]оведсl|I|я охо.подяiе!llJя. заN{орозк]|, сорт_ування, пакчвання,
палетllзацii' сr,блiпlацiйllого вlrс)/ш)/ванtlЯ фруктiВ та ягiд, Тх зберiгагrrrя та lrрlrлбання сад]данЦiв плодово-яI.1днl{х культур.

l затрат

l 5j l 7зj0

обсяг надання с)/бвенцiiз обласного бюдя<ет1, п,liсцевtллл бюдrкетам на здiliснеllня заходiв щодо суб'сктiв
господарювання комунаЛьноТ t|lоlэмll власностi. шо спря]\4ов\,€ться на прrrдбання обладнання лJlя lIроведення
охолодкеl]ня, заN4орозкI,t, сортування, пакування, палетl.tзаtlit, с),блiмацiйного в1,1с,чшування фрукl.iв та ягiд, Тх

збср i г а r r r lя та прt t_]бан llя садж;а l t цi в плодово-я гiдllltх к) л ьт) р.

Tl{c. гр l,].
управлi нський

облiк 3000,0

2 продукl,ч

5з l 7зз0

кiлькiсть об'сдtlаllttх TepltTopizl-пbr]1,1x громад, ci-цbcbKltx. селllU_lних рад, якl.]l\4 надано субвенчii'з обласного
бюл;ltетv на здiilснення заходilз щодо сr,б'сктiв госttодар.lовання коп,tунальноТ форп,lи власностi, що
спllrlN,lоl]усl,Ься на прrlдбання обrtалнанl,{я для п|)оведення охолодження, заNlорозкl..l. сорт)/t]ання, пакYваlJня.
па*петtlзаLliТ. с)lблiпrаl{iГrr-rого вllсvu]vваlltlя (lpl,KTiB тa ягiд, ix зберiганllя та прttдбаtзня садяiанt{iв llлодово-
ягlдн14х к)/льт\/р.

О;'1Иl Il{Ill розра\чI{ково J

ефсктlr BttocTi

l _ý_r 17]]0 ссрслrriй обсяг вiдшкоД)/tsанI{я одrliй тсрrrlорiа_пьrliй t-lэoпla]ri. сiльськiil, селrlшlliй радi ги с- гl] l{
)/правJlll]ськии

облiк
l000,0

4 якостl

5з l 7зз0
вiдсоток tlpoekTiB, якi отрималrl субвенчiю за налl]тяl\,1копл: tlрlлдбання обладнання для проведення
охолодженllя, за]\4орозк1,1, сорт)/ванltя, llакvван}lя, лалеlrrзацiТ, сублiп,rацiйного вllсчшуваrrня (lpyKTiB та ягiд, ix
зберiга Hl tя та прt lлбан ня садяса нцiв плодово-я гiдних кул ьц,р.

вlдсоток розра-\)/н ко во l00,0

2 5j l 7зз0 площа посаджених HoBI,tx ягlднI,tкlв
гектарl в уllравл lнськии

оолlк
l5,0

2 5з 1 7330
ЗавдаlrItя Н ада н ltя суб ве н цi [ з обltас trt) го бюд-;кеr-;,

форпrrr власtrостi, ll{o спряNrовусться ll:i
cll poBt| Hll

пtiсtцевltпr бtодiкетаlr lra здiйсlrеlttrя заходiв titол<l с),б'скr-iв госпоltарюванltя копr1,1rальноТ
прrtдбаlrtlя обладtrаlrlrя для збору, охолодиiс!|ня та переробкli l\lолока та пtолочнот

l

I 5з l 7jj0
обсяг llадаtrнЯ С)/бвенц,- з обласного бюд;кеry N],iсцевllN{ бlодя;етапл на здiГrснеtltlя заходiв lltодо суб'ектiв
господарюваlJt]я коl\4\/наЛьноi форпл И влас}lост]' I_tlo спI)яl\lоl]Чсться ва прtlдбаtlнЯ об;tадtrаrlнЯ ЛЛя збор1,,
охолодження та переробки Nlолока та l\1олочноl сировиt]Lл

-р{,1,lic. ,r,t l1l ав.пill сыtи i:1

облi к
2000,0

2 прод),кт)]



5з l 7зз0
кiлькiсть об'сдttанt.tх територiальних гроl\,1ал, сiльських, селищнl{х Рад, якttм надано субвенчiт з обласного
бюлжету на здiйснеllня заходiв ЩоДо суб'€ктiв госполарювання комунапьноI форми власностi, що
спрямовусться на прllдбання обладнання для збору, охолодження та переробки N4олока та молочноТ сllровини

одиllиць розрахунково 2

ефективlrостi

l 5з l 7зз0
ссреднi й обсяг вiдшl кодування
псреробки молока ra молочноТ

витрат1 понесенI.i.\

сировиI-tи
на придбання обладнання лля збору. охолодження та

тис t,pH управлiнсьl<и й

облiк
l000,0

4 якостI

] 53 l 7зз0
вiдсоток лроектiв,
псреробки г\4олока

як
,га

отрrlN4алl] субвенцiю за }]апртяNlкопl: лридбання обладttанtlя лля збору, охолодженl]я та
I\4олочноi сировини B1,1lcoToK розрахvн ково l00,0

з 5з l 73з0
зlt влаtr ня Часr,ко ве в iдшr кодчва lrllя

продукцiт
с),() ск,|,а ]\t госllодарю Ball ня Bll I-;)al, ltов'язан lt х з от рlti\|аl]llям серт ифiкаr,1, lra виllобнl,tцтво оргаlliчн<lТ

затрат

5з l 7зз0
обсяг вiдшкодування сvб'сктапl господарювання Bl.]TpaT. пов'язанtrх iз отрt.тпланlrяп,т сертrlфiкатч на виробництво
оргаtliч ноТ прод)/кцi |' |-tic. грt{. 1,правл itlськиГл

облiк |50,0

2 п|)од),кту

jj l 7]з0
bNlUlb Uуu eKllts lосIlодарюван,lя, якI.1l\4 llадаI]о вlдшкодування витрат, пов'язаних iз отрtлпланням сертrrфiкаry
виробництво органiч ноТ пролукшiiна o,1}lH и uь розра\чнк9 tsо 0

3 е(I)ек-гlI Bl{ocTl

_5з 17з30
середt{iй обсяг вiдшкодування витрат, лов'язанltх iз отрltпtанняпл серти(liкаry на виробнIlцтво органiчноi'
пролукчiТ г}-.lс. гр]l управлiнський

обlriк l5,0
1 я Koc]-I

53 l 7зj0
Bi/lcor-oK заявнt,tкiв. якi отllttltlалt1 в]дшкод),ванtlя B1.1TpaT, пов'язанllХ пов'язанtlХ iз отрtlлtанllяпr cepTtl(liKaц, tla
вltllобнtлцтЬо орга rriч ноi продукцiТ t]lлсо,l,ок роз pax),tJKoBo l00,0

1 5з l 73з0 За вда Irня Часткове в iдtrr кодуваtr ня
(ел iTa)))

Blr1-1)al , Ilов'язаl{ltх iз прllдбаlrlrяпt плепriнlrtlх cl]llt]oK-t-a кrr_урцiв вi.гчttзlrяlrого походi,кення (класу

l затрат

l 5з l 7зз0 оосяг часткового вlдшкодуваtrня суб'екта]\{ госllодарtоваttня з обласl]ого бюлжеry BrITpaT, пов'язанttх з
прliдбанняпл племiнних cB1.1HoK та кllурцiв вiтчизt;яного походженн (класу ''елiта'')

тис. грI{. 1,правлittськиГl
облiк з40,0

2 п родукту

I 5з 1 7зз0 кiлькiсть закуплен14х плепtiннttх свt4яок та KlJyptllB вlтчизняного походх(ення (класу ''елiта'') голl l]

В ll1,трiшrrьо-
гtlсподарськlrй

об пiк
141

ефеKTlrBHocTi

середнiй обсяг часткового вiдшколувпння сl,ý'6цlп11
BlrTpaT, rlов'язаних з придбанняшl плеплiннtлх cBllнoK

господарювання
та кн),рцiв вiтчизня ного походжен ня (к'llасу "ел i га")

тисгрн 
l,"n,;;],,1:,""o | 2.4

] 53 l 7зз0

4 якOстl



5з l 7зз0 збiльшення погол iB' я cB1.1 llей вlлсоток
статисгичний

бюlrстень
(dlooMa 24 с-г')

05

1 5з l 7зз0 створення м l Hl-pe проду ктора кlлькlсть управл i нськи й

об.пiк
l2

5 5з l 7зз0 Завдання |Часткове вiдшкодування Bapl-ocтi прилбаного в племlнних господарствах поголiвrя молодняку овець

1 затрат

)з l 7зз0
обсяг часткового вiдшкод)/вання з обласtlого бrоджет1, за одLlу голоtsу l\4олодняку племlнн14х вlвцематок,
баранiв, ярок

,г}lс. грlI 1,прав.п ttlськи й

облt к
l70,0

2 продукту

l 53 ] 7зз0 кlлькlсть закупленllх плеп,tiннtjх вiвцепlаток. баранiв, ярок з племiнних заводiв r,a племiнних репролукторiв голlв 1,гlрав;llltськtтй
облiк

200

ефективностi

i 5з 1 7зз0

серелнiй обсяг часткового вiдшкод)/ваl]I{я суб'сктапл господарювання за закуплене нlrшли поголiв'я молодняку
плеп,riннltх вiвцепtаr-ок. баранiв, Ярок З lt.ltetutil{|lиx заво iB та плепlitrних репродукторlв тис. грн. управ,rtitlськиil

облiк
0,85

1 якостl

5з ] 7]з0 Збiльшення логолiв'я овець в]дсоl,ок
статис,rичllии

бюllс,геl]ь
(rЬопп,lа ?4 с-г')

J

6 5з l 7з]0 завдання |пiлвlrшсння квалiфiкаrriт вiдповiднlrх NIенеджерiв оргаrriв пtiсцевого саl\{0врядування

затрат

_5з l7эз0
Обсяг фiнансуванl{я BapTocTi пiдготовкtл фахiвшiв з регiонального l\4енеджNlенту за ocBiTHiп,r стуленеI\4 <Магiстр>>
п,tагiстерського курсу <Ре гiоtlальн ий м е неджпл ент>

\/правл l l]сl,ки и

оолlк
j 00,0

2 пl]одукту

53 1 7зз0

Кiлькiсть осiб, направлених на пiдготовкr, за ocBiTHiM тупенсNl "Магiстр" ьtагiстерського курсу "Регiональний
N4енеджмент",v вишlих навча^Ilьнllх закладах Супrськоiобластi, що готують фахiвчiв з цьогр напряп4ку, за
замовленняN,l органlв N4lсцевого саN4овряд)/ваltlrя об'сднанt{х терllторlа-пьних гроNtад. сlльських, селищнllх рад

осiб улрав_п llIськljи

облiк
25

ефективностi

5з 1 7зз0

BlrTpaTtl lla одI]Yособ)/, яка направлена tla пiдготовку за ocBiTHiпt стугtенепl "Магiстр" плагiстерського курсу
"Регiональнrлй blelteд;ttb,lelrT" у вtrщих навчалыtllх закладах С),пtськоТ областi, що гот)/lоть фахiвцiв з цього
llапряl\4ку, за заN4овлеlJняN,l органIв N4 lсцевого са]\4оврядування об'сдtlаl.'rrх TeprrTopia,пblJllx гроNlад, сiльськttх,
селllщнItх рад

T1,1c. грI{. розрах,\,Ilково l2,0

1 якостl



] 5з l 73з0
в iдсоток виконан ня замовлен ь орг ан i в м iсцевого саl\4оврядування
сlльських, селr.tщнI.iх Рад фахiвцiв за ocBiTHiM ст)/пенем ''Магiстр''
менеджмент" у вl-tщих навчаJlьних закладах СумськоТ областi, що

об'сднанttх територiал ьних громад,
магiстерського курсу "Регiональний
готують фахiвцiв з цього напрямку

вlдсоl,ок розрахун ково l00,0

l 1. Щжерела фiнансування iнвестицiйних llpoeкTiB у розрiзi пiдпрограм2

Найменування

джерел
надходжень

kacoBi видатки станом на
План видаткiв звiтного перiол,у

прогноз видаткiв до кiнця реалiзачii
i н вести цiйного п роекту''

Пояснення, ulо
харакlерIlзують

джерела

фillанс),вання
загальнllti фоltr,l загапьнItй d)оttл

спецtальний

Qlоttл

нвести ttiй ни й

ttuLi d.ttсерела

r|i.tl а ttcl,Ba t t н я (за

tl BccTlrttl ii t tlt й

Кол фуrlкuiоt,tа_пьttоi класифiкаuii'вtlдаткiв та кредl4т\/ваtltlя бюд;t<ету вказусться лljше у вllпадку, коли бюлжетна llpolpaпla l{e
Пункг l l заlt<lвнюсться r-iлькtt дlя затl]ерд}кенllху плiсцевому бюлжетi вltдаткiв/ltалаl.,lня кредитiв на реаriзацiю iнвестrлцiйнrrх
прогноз вl,tдаткiв до кiнця реалiзаuii iнвестlrцiйного проекту зазнаl{а€ться з розбtrвкою за pokaMl,{.

подlлясl,ься на пlдпрограi\l 1.1

лроектiв (лрограrrл).

П.I.Турчин
(iнiцiалr,r та прiзвищс)

Ти м ч асо во в l-J конуючl.rй обовяз Ktl директора !елартаме нту
агрол роп4 и сло вого роз BI4TKy Суплс ькоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ

ПОГОЩЖЕНО:

Щrлректор [епарталленту фi HaHci в

Сушt ськоТ обласtt оТ державн оТ адп,r i н i страцiТ О.Г.Батраченко
(ilriцiur,lrl,га лрiзвище)


