
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Департамент агропромислового розвитку 
Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
і наказ

Департамент фінансів Запорізької обласної 
державної адміністрації

-  (найменування місцевого фінансового органу)
03 квітня 2018 року N 2 6 /  157

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері сільського
3. 2417140 ________________7140________________  господарства_______________

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 198,172 тис. гривень, у тому числі загальний фонд - 198,172 тис.грн.; спеціальний фонд - 
0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2012 №2456-УІ)

Закон України від 07 грудня 2017 року № 2246 -  VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік”

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення обласної ради від 20.03.2014 №21 «Про обласну Програму збереження та відтворення родючості грунтів у Запорізькій 
області на 2014-2018 роки зі змінами та доповненнями
Рішення сесії обласної ради від 22.03.2018 № 18 "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 63 
"Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)



6. Мета бюджетної програми

Визначення агрохімічних і токсикологічних показників грунтів, рівня їх родючості, призупинення негативних процесів деградації родючості 
грунтів та досягнення бездефіцитного балансу вмісту поживних речовин у грунті шляхом застосування грунтозахисних технологій, внесення 
добрив, біологізації землеробства, проведення хімічної меліорації, розробка комплексу заходів з відновлення родючості та адаптування систем 
удобрення садів до сучасних господарсько-економічних умов, ресурсного забезпечення та кон'юнктури ринку
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 2417140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства

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

з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ Завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2417140 0421

Проведення проектно-вишукувальних робітюбстеження 
площ на предмет придатності їх для зрощення; визначення 
орієнтовних капітальних вкладень у розвиток 
інфраструктури сільськогосподарського виробництва та 
визначення економічної ефективності заходів, які 
плануються

198,172 198,172

Усього 198,172 198,172

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом
Програма збереження та відтворення родючості грунтів у 

Запорізькій області на 2014-2018 роки 2417140
198,172 198,172

Усього 198,172 198,172



10. Результативні показники бюджетної програми:

N

кпквк Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Значення показника

з/п загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 4 1 7 1 4 0

1 Іроведення проектно-вишукувальних 
робіт:обстеження площ на предмет 
придатності їх для зрощення; визначення 
орієнтовних капітальних вкладень у 
розвиток інфраструктури 
сільськогосподарського виробництва та 
визначення економічної ефективності 
заходів, які плануються

тис.грн.

Рішення Запорізької обласної ради від 
2 2 . 0 3 . 2 0 1 8 №  18 1 9 8 ,1 7 2 1 9 8 ,1 7 2

затрат
техніко-економічне обгрунтування 
витрат на обстеження площ на 
предмет придатності їх для 
зрощення

тис.грн. Інформація ДРПВІ 
"Запоріждіпроводгосп"

7 9 ,2 3 9 7 9 ,2 3 9

техніко-економічне обгрунтування 
витрат на визначення капітальних 
вкладень у розвиток 
інфраструктури 
сільськогосподарського 
виробництва

тис.грн.
Інформація ДРПВІ 
"Запоріждіпроводгосп"

1 1 8 ,9 3 3 1 1 8 ,9 3 3

продукту
загальна площа, яку планується 
обстежити на предмет придатності 
для зрощення

тис.кв.м Інформація ДРПВІ 
"Запоріждіпроводгосп"

2 9 9 ,5 7 5 2 9 9 ,5 7 5

кількість об'єктів для розвитку 
інфраструктури 
сільськогосподарського 
виробництва

од. Інформація ДРПВІ 
"Запоріждіпроводгосп"

7 3 ,0 7 3 ,0

ефективності
обсяг витрат на обстеження 
1 кв.м. площ на предмет 
придатності їх для зрощення

тис.грн. розрахунково 0 ,2 6 5 0 ,2 6 5

обсяг витрат на визначення 
капітальних вкладень щодо 1 
об'єкта для розвитку 
інфраструктури 
сільськогосподарського

тис.грн. розрахунково 1 ,6 2 9 1 ,6 2 9



ЯКОСТІ
питома вага площ, які обстежені 
на предмет придатності їх для 
зрощення від загального обсягу 
площ, які придатні для зрощення

% розрахунково 38,0 38,0

питома вага обєктів для розвитку 
інфраструктури 
сільськогосподарського 
виробництва від загальної 
кількості об'єктів, які потебують 
капітальних вкладень

% розрахунково 54,0 54,0

рівень готовності документації 
щодо обстеження площ на предмет 
придатності для зрощення

% розрахунково 100,0 100,0

рівень готовності документації 
щодо визначення обсягу 
капітальних вкладень для розвитку 
інфраструктури 
сільськогосподарського 
виробництва

% розрахунково 100,0 100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)*:

Код
Найменування джерел 

надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План звітного періоду
загальний

фонд спеціальний фонд разом загальний фонд
спеціальни 

й фонд
1 2 3 4 5 6 7

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

В.о. директора Департаменту агропромислового 
розвитку Запорізької обласної державної 
адміністрації

(Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів)

А.В. Поляков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації С.М.Медвідь

(Керівник фінансового органу) (П И Й И С ) (ініціали та прізвище)


