ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління агропромислового розвитку
Золочівської районної державної адміністрації
від 16 січня 2017 року № 2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Золочівської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 16 січня 2017 року № 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5317330

Управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації

(КПКВК МБ)

2. 5317330

(найменування головного розпорядника)

Управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації

(КПКВК МБ)

3. 5317330

(найменування відповідального виконавця)

0421

Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та
мисливства

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 200,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 200,0
тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми : На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014
року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,

відповідно до рішення сесії районної ради від 23.12.2016 року № 154 «Про уточнений районний бюджет Золочівського
району на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми : підтримка виробників сільськогосподарської продукції, підвищення
конкурентоздатності виробленої продукції шляхом запровадження фінансової підтримки з районного та місцевих
бюджетів на стабілізацію та збільшення продуктивності галузей рослинництва та тваринництва, вирішення соціальних
проблем на селі, задоволення первинних потреб сільських жителів щодо покращення житлово-побутових умов
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1.

5317330

0421

Рослинництво

2.

5317330

0421

Тваринництво

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1
1

2

КПКВК КФКВК
2
5317330

3
0421

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

4
Підпрограма 1
70.0
Рослинництво
Завдання 1
Часткове відшкодування 70.0
сільськогосподарським
товаровиробникам
вартості
насіння
зернових культур СН1,
СН2 репродукцій
Підпрограма 2
130.0
Тваринництво
Завдання 2
50.0
Часткове відшкодування
витрат пов’язане із
штучним осіменінням
маточного
поголів’я
ВРХ в господарствах
населення
Завдання 2
80.0
Фінансова
підтримка

5

Спеціальний
фонд

Разом

6

7
70.0

70.0

130.0
50.0

80.0

домогосподарствам
населення, які виявили
готовність створити і
створили малу молочну
ферму (ФОП)
200.0
Усього

200.0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Підпрограма 3
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3
Підпрограма 1
Рослинництво
Завдання
Компенсація сорт надбавки
насінницьким
господарствам району за
реалізоване насіння
сільськогосподарським
товаровиробникам
Затрат
Обсяг фінансового ресурсу
на реалізацію заходу

4

5

6

5317330

1

Тис. грн

Кошторис

70,0

2

Продукту
Обсяг реалізованого
насіння СН1, репродукції

3

Ефективності
Середній розмір сорт
надбавки за 1т

4

Якості
Відсоток забезпеченості
господарств насінням СН1
репродукції
5317330

т

Комплексна програма

35

Тис. грн

Комплексна програма

2,0

%

4,1
х

Підпрограма 2
Тваринництво
Завдання 1
Часткове
відшкодування
витрат
пов’язане
із
штучним
осіменінням
маточного поголів’я ВРХ в
господарствах населення
Тис. грн

Кошторис

50,0

Продукту
Кількість осімінених корів,
телиць

гол

Комплексна програма

1000

3

Ефективності
Розмір відшкодувань на одну
осімінену голову з районного
бюджету

грн

Калькуляція

50

4

Якості
Відсоток господарств, які
отримають часткове
відшкодування витрат
пов»язаних із штучним
осіменінням до загальної
кількості господарств району,
які утримують поголів»я
корів та телиць

%

х

49,6

1

Затрат
Обсяг фінансового ресурсу на
реалізацію заходу з районного
бюджету

2

Завдання 2
Фінансова підтримка
домогосподарствам
населення, які виявили
готовність створити та
створили малу молочну
ферму (ФОП)
1

Затрат
Обсяг фінансового ресурсу
на реалізацію заходу

Тис. грн

Кошторис

80,0

2

Продукту
Кількість господарств, що
отримають фінансову
підтримку

од

Района програма

2

3

Ефективності
Середній розмір фінансової
підтримки на одне
господарство

Тис. грн

Района програма

40,0

4

Якості
Відсоток збільшення
кількості малих молочних
ферм

од

х

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…

КПКВК

3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

План видатків звітного
періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

Код

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

План видатків звітного
періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

Інвестиційний проект 2
…
Усього
__________

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
1

2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління агропромислового
розвитку Золочівської райдержадміністрації

Підпис, Печатка
(підпис)

З.В.Леськів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Золочівської райдержадміністрації

Підпис, Печатка
(підпис)

Г.З.Мудра
(ініціали та прізвище)

