
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  
Управління агропромислового розвитку Самбірської 

районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 07 березня 2017 року №4 

 

Наказ Фінансового управління Самбірської районної 

державної адміністрації 
 (найменування місцевого фінансового органу) 
 від 07 березня 2017 року №19 
 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік  
 

 

1.    5300000     ___Управління агропромислового розвитку Самбірської районної державної адміністрації 
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2.    5310000     ___ Управління агропромислового розвитку Самбірської районної державної адміністрації 
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3.    5317330___        _0421 _Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства рибальства та мисливства 
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)

1
                     (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __50,000  тис. гривень, у тому числі загального фонду – 

___50,000 тис. гривень та спеціального фонду – ______-____ тис. гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

- Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254 / 96; 

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; 

- Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”; 



6.  

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ” 

 

- рішення сесії Самбірської районної ради №226 від 23.02.2017р “Про внесення змін до рішення Самбірської 

районної ради від 22.12.2016 року № 208 «Про  затвердження районного бюджету Самбірського району на 

2017 рік” 

     - рішення сесії Самбірської районної ради №234 від 23.02.2017р “Про Програму розвитку садівництва та ягідництва в         

        Самбірському районі Львівської області” 

     - рішення сесії Самбірської районної ради №235 від 23.02.2017р”Про Програму фінансової підтримки розвитку молочного 

       скотарства в Самбірському районі Львівської області у 2017 році” 

 

6. Мета бюджетної програми __Розвиток галузі садівництва та ягідництва,  підтримка виробників тваринницької 

продукції, стабілізація та розвиток тваринництва 



 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

 

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

    

    

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн)  

№ 

з/п 
КПКВК КФКВК 

Підпрограма/завдання  

бюджетної програми
 2
 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

5317330 0421 Програма 1 Програми в галузі сільського 

господарства, лісового господарства 

рибальства та мисливства 

   

 

  Завдання 1 Часткова компенсація  витрат по 

проведенню робіт із закладення та догляд за 

садами, ягідниками та придбання матеріалів для 

проведення таких робіт. 

25  25 

 

  Завдання 2 Збільшення кількості поголівя корів 

основного стада, збільшення виробництва 

молока. 

Здешевлення вартості придбання корів, нетелів 

та телиць парувального віку молочного напряму 

продуктивності. 

25  25 

   Усього 50  50 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

1 2 3 4 5 
Регіональна цільова програма 1 

Програма розвитку садівництва та 

ягідництва в Самбірському районі 

Львівської області у 2017 році 

 

 

 

 

5317330 

 

 

 

25 

  

 

 

25 

Регіональна цільова програма 2 Програма 

фінансової підтримки  розвитку молочного 

скотарства в Самбірському районі 

Львівської області у 2017 році 

5317330 25  25 

     

Усього  50  50 
 



 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 

з/п 
КПКВК Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 

 5317330 
Програми в галузі сільського господарства, лісового 

господарства рибальства та мисливства 
   

1  Завдання 1 - Часткова компенсація  витрат по 

проведенню робіт із закладення та догляд за садами, 

ягідниками та придбання матеріалів для проведення 

таких робіт. 

   

1.1  Затрат     

  Кількість субєктів господарювання, що отримують 

державну підтримку 

од. Звітні дані 4 

1.2  продукту    

  Площа закладення нових садів та ягідників га розрахунок 8 

1.3  ефективності    

  Середній розмір кампенсації вартості закладення 1 га 

садів та ягідників 

тис.грн розрахунок 3,13 

1.4  якості  х  

  Збільшення площ інтенсивних садів та ягідників відсоток Звітні дані 23 

2. 

 

Завдання 2 - Збільшення кількості поголівя корів 

основного стада, збільшення виробництва молока. 

Здешевлення вартості придбання корів,нетелів та телиць 

парувального віку молочного напряму продуктивності. 

   

2.1  Затрат     

  
Кількість субєктів господарювання, що отримують 

державну підтримку 

од розрахунок 1 

2.2  продукту    

  
Кількість закуплених корів,нетелів та телиць 

парувального віку молочного напряму продуктивності. 

гол розрахунок 2 

2.3  ефективності    

 
 

Середній розмір  здешевлення вартості придбання корів, 

нетелів та телиць парувального віку молочного напряму 

продуктивності. 

тис.грн розрахунок 12,5 

2.4  якості    

 
 

Збільшення поголівя кількості поголівя корів основного 

стада 

відсоток Звітні дані 1 

  Збільшення виробництва молока відсоток Звітні дані 1,5 
 



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2
 

(тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту
3
 

Пояснення, що 

характеризують 

джерела 

фінансування загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Підпрограма 1            

 Інвестиційний проект 1            

 Надходження із 

бюджету 

           

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 

 
х   х   х    

 …            

 Інвестиційний проект 2            

 …            

 Усього            

 

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

підпрограми.
 

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 Самбірської РДА                                                      __________  ______М.М. Аннич 
                                                                                                                                          (підпис)                          (ініціали та прізвище) 
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник фінансового управління Самбірської РД А       __________  ____О.П.Парпієва __  
                                                                                                                                             (підпис)                         (ініціали та прізвище)             


