
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від  29 грудня 2018 року № 1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Департаменту агропромислового розвитку та 
земельних відносин Донецької____________ 
облдержадміністрації____________________ 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету) 
від ____________________ № _____________ 

 
 

 

Паспорт 

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік 

1. 2 4 0 0 0 0 0 

(Код) 

Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації   

(найменування головного розпорядника) 

2. 2 4 1 0 0 0 0 

(Код) 

Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації   

 (найменування відповідального виконавця) 

3. 2 4 1 7 1 1 0 

(Код) 

0 4 2 1  

(КФКВК) 

                                  Реалізація програм в галузі сільського господарства 

                                                          (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 165 000 гривень, у тому числі загального фонду 165 000 гривень та спеціального 
фонду 0,0 гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), від 11.01.2019 № 20/5-19 «Про 
Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
06.12.2018 № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), Комплексна програма економічного розвитку сільських територій 
Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18 (із змінами), Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та 
основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами) 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п  Ціль державної політики 

1 Підвищення інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору 

 

7. Мета бюджетної програми 

Стимулювання розвитку агропромислового комплексу області.  

 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

1  Забезпечення відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського 
господарства 

2 Участь у Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2019» 
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9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                     гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 1 2 3  4   5 

 1 Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового 
виробництва з нагоди Дня працівників сільського 
господарства 

 

 100 000 

  

0 

 

100 000 

2 Участь у Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-
2019» 

65 000  0 65 000 

Усього  165 000 0 165 000 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

№ 
з/п 

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

1 Програма економічного і соціального розвитку Донецької 
області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 
2021 роки, затверджена розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами) 

 

 

 

 

165 000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

165 000 
2 Комплексна програма економічного розвитку сільських 

територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 
року № 588/5-18 (із змінами) 
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Усього 165 000 0 165 000 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
 Завдання 1. Забезпечення відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського 

господарства 
1 затрат      
  

Обсяг видатків на відзначення 
суб'єктів в сфері 
агропромислового 
виробництва з нагоди Дня 
працівників сільського 
господарства 

 

 

 

 

Кількість суб'єктів в сфері 
агропромислового 
виробництва, які потребують 
відзначення з нагоди Дня 
працівників сільського 
господарства 

 

грн. 

 

 

 

 

 

 

 

од. 

Розпорядження 
голови 
облдержадміністр
ації, керівника 
обласної 
військово-
цивільної 
адміністрації від 
06.12.2018 № 
1470/5-18 «Про 
обласний бюджет 
на 2019 рік» (із 
змінами) 

Комплексна 
програма 
економічного 
розвитку 
сільських 
територій 
Донецької області 
на 2018 - 2020 
роки, затверджена 

   

100 000 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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розпорядженням 
голови 
облдержадміністр
ації, керівника 
обласної 
військово-
цивільної 
адміністрації від 
08 травня 2018 
року № 588/5-18 
(із змінами) 

2 продукту      
   

Кількість суб'єктів в сфері 
агропромислового 
виробництва, які плануються 
для відзначення з нагоди Дня 
працівників сільського 
господарства 

 

од. 

 

Програма 
економічного і 
соціального 
розвитку 
Донецької області 
на 2019 рік та 
основні напрями 
розвитку на 2020 і 
2021 роки, 
затверджена 
розпорядженням 
голови 
облдержадміністр
ації, керівника 
обласної 
військово-
цивільної 
адміністрації від 
01 лютого 2019 
року № 79/5-19 (із 
змінами) 

   
 

100 



6 
 

Комплексна 
програма 
економічного 
розвитку 
сільських 
територій 
Донецької області 
на 2018 - 2020 
роки, затверджена 
розпорядженням 
голови 
облдержадміністр
ації, керівника 
обласної 
військово-
цивільної 
адміністрації від 
08 травня 2018 
року № 588/5-18 
(із змінами) 

3 ефективності      
 Середній обсяг витрат на  

відзначення суб'єктів в сфері 
агропромислового 
виробництва з нагоди Дня 
працівників сільського 
господарства  

 
грн. 

 
Розрахунок 

   
1 000 

4 якості      
 Кількість суб'єктів в сфері 

агропромислового 
виробництва, які планується 
для відзначення до кількісті 
суб'єктів, які потребують 

 
% 

 
Розрахунок 

   
100 
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відзначення  з нагоди  Дня 
працівників сільського 
господарства 

 Завдання 2. Участь у Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2019» 
1 затрат      
 Обсяг видатків на участь у 

Міжнародній агропромисловій 
виставці «Агро-2019» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість заходів, в яких 
необхідно прийняти участь 
 

 
 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 

Розпорядження 
голови 
облдержадміністр
ації, керівника 
обласної 
військово-
цивільної 
адміністрації від 
06.12.2018 № 
1470/5-18 «Про 
обласний бюджет 
на 2019 рік» (із 
змінами) 

Комплексна 
програма 
економічного 
розвитку 
сільських 
територій 
Донецької області 
на 2018 - 2020 
роки, затверджена 
розпорядженням 
голови 
облдержадміністр
ації, керівника 
обласної 
військово-
цивільної 

   
65 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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адміністрації від 
08 травня 2018 
року № 588/5-18 
(із змінами) 

2 продукту      
   

Кількість заходів, в яких 
планується прийняти участь 
 

 

од. 

 

    
 
1 

3 ефективності      
 Середній обсяг витрат на 

виконання 1 заходу  
 

грн. 
 
Розрахунок 

   
65 000 

 
4 якості      
  

Співвідношення кількості 
заходів, в яких планується 
прийняти участь до кількості 
заходів, які потребують 
прийняття участі 

 
% 

 
Розрахунок 

   
100 

 

Директор департаменту агропромислового  
розвитку та земельних відносин 
облдержадміністрації 

 
  

 ____________ 
(підпис) 

 
А.О. Чаган 

__________________________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Погоджено: 

 
Департамент фінансів облдержадміністрації 
Заступник директора  
 

 
 

 ____________ 
(підпис) 

 
І.С. Конакова 

 __________________________ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

_______________2019 р. 

МП 


