
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. ________________ 5300000_________________  Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації_____________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ________________ 5310000_________________  Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації_____________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Програми в галузі сільського господарства,
3 .  _____________ 5317330________________  ______________ 7330______________ лісового господарства, рибальства та мисливства

(КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1550,0 тис. гривень, у тому числі загальний фонд - 1550,0 тис.грн, спеціальний фонд - 0.0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція У країни (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2012 №2456-УІ)

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2012 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, 
квартального та річного звітів про їх виконання,здйснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм" 
Рішення обласної ради від 20.03.2014 № 20 "Про затвердження Програми розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах та 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Запорізької області на 2014-2018 роки" зі змінами від 31.05.2016 № 13

Рішення сесії обласної ради від 30.11.2017 № 50 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 26.01.2017 № 59 "Про обласний бюджет на 2017 
рік"

6. Мета бюджетної програми
6.1 Стимулювання сільськогосподарських підприємств області у збільшенні обсягів виробництва високоякісного молока, стабілізації поголів’я великої рогатої худоби, 

в тому числі корів, та подальшому їх нарощуванні шляхом дотації за приріст поголів’я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного 
відтворення.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК Назва програми Назва підпрограми

- - -



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
(тис. грн.)

з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/ Завдання бюджетної програми

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом

1.1 5317330 0421
Програма в галузі сільського господарства, 
лісового господарства, рибальства та 
мисливства

1 550,0 - 1 550,0

Всього: 1 550,0 - 1 550,0

9. Перелік державних / регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

Програма розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських 
підприємствах та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах 
Запорізької області на 2014-2018 роки

5317330 1 550,0 - 1 550,0

Всього: 1 550,0 - 1 550,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N
КПКВК Показники Одиниця

виміру Джерело інформації
Значення показника

з/п
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

разом

Завдання 1

5317330

Надання дотацій сільськогосподарським 
підприємствам за приріст поголів"я корів 
молочного та комбінованого напрямку 
продуктивності закупленого або власного 
відтворення

- - -

1 затрат

1.1 обсяг витрат для надання дотацій тис. грн. рішення Запорізької обласної ради 
від 30.11.2017 № 50 1 550,0 1550,0



2 продукту

2.1
загальна кількість підприємств, які 
займаються розведенням великої рогатої 
худоби

од. статистичні дані (форма № 24-сг) 49 - 49

2.2
кількість сільськогосподарських 
підприємств, яким планується погасити 
заборгованість

од. рішення робочої групи 8 - 8

2.3 кількість прирощеного поголів"я корів на 
протязі року од. статистичні дані (форма № 24-сг) 310,0 310,0

3 ефективності

3.1
середній обсяг витрат для надання дотацій 
одному сільськогосподарському 
підприємству

тис.грн. розрахунково 221,4 - 221,4

3.2 середній розмір дотацій на одну голову 
прирощеного поголівия корів тис.грн. рішення Запорізької обласної ради 

від ЗО. 11.2017 №50 5,0 5,0

4 якості

4.1 динаміка збільшення поголів'я коров 
сільськогосподраських підприємств % статистичні дані (форма № 24-сг) 4,3 - 4,3

4.2
відсоток сільськогосподарських підприємств, 
які отримують дотацію за прирість 
молодняку корів

% розрахунково 16 - 16

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

Код Найменування джерел надходжень
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до 
кінця реалізації 

проекту
загальний

Фонд спеціальний фонд разом загальний
Фонд

спеціальний
Фонд разом загальни 

й Фонд
спеціа
льний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

В.о директора Департаменту А X]/ /  /
агропромислового розвитку (і II///  /
обл держадмі н істрації г ьж ш у А.В. Поляков
(Керівник установи головного розпорядника (підпис) (ініціали та
бюджетних коштів) \ /  / прізвище)

ПОГОДЖЕНО: \  у  /
Директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації 
(Керівник фінансового органу) ІП1

С.М. Медвідь 
(ініціали та 
прізвище)


