
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2018 року № 1209) 

 

 

Звіт  

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік 

 

1. 2400000 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин 

облдержадміністрації   

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету) 

34007873 

  (код за ЄДРПОУ) 

2. 2410000 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин 

облдержадміністрації   

(найменування головного розпорядника  

коштів місцевого бюджету) 

 

                34007873 

           (код за ЄДРПОУ) 

3. 2417370 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

7370 

(код Типової 

програмної 

класифікації видатків  

та кредитування 

місцевого 

бюджету) 

0490 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

Реалізація інших заходів 

щодо соціально-

економічного розвитку 

територій 

(найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою 

програмною 

класифікацією видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

   0510000000 

    (код бюджету) 
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4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 

№ з/п Ціль державної політики 

1 

Розвиток аграрного сектору області, забезпечення продовольчої безпеки, розвиток технологічно пов’язаних галузей економіки 

області, що формують соціально-економічні основи розвитку сільських територій, підвищення якості життя та сприяння в реалізації 

державної та регіональної стратегії розвитку регіону 

 

5. Мета бюджетної програми  

Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки заходів Програми підтримки агропромислового комплексу та розвитку земельних 

відносин.  

6. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

1 Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки Програми підтримки агропромислового комплексу та розвитку земельних 

відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 

гривень 

№ 

з/п 

Напрями 

використання 

бюджетних 

коштів 1 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) 
Відхилення 

загальний фонд 
спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 

Проведення 

стратегічної 

екологічної 

оцінки 

Програми 

підтримки 

агропромислов

ого комплексу 

та розвитку 

земельних 

відносин у 

Донецькій 

області на 2021-

2027 роки 

50 000,00 0 50 000,00 49 987,37 0 49 987,37 - 12,63 0 - 12,63 

 Усього 50 000,00 0 50 000,00 49 987,37 0 49 987,37 - 12,63 0 - 12,63 

Пояснення щодо причин відхилення  обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення обсягу касових видатків від затверджених за напрямом використання коштів 

пояснюється економією коштів по факту проведеної екологічної оцінки Програми підтримки агропромислового комплексу та розвитку земельних 

відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки. 

 

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

гривень 

№ з/п 

Назва 

місцевої/ 

регіональної 

програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) 
Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Програма 

підтримки 

агропромисло

вого 

комплексу та 

розвитку 

земельних 

відносин у 

Донецькій 

області на 

2021-2027 

роки, 

затверджена 

розпорядженн

ям голови 

облдержадмін

істрації, 

керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації 

від 30 червня 

2021 року № 

666/5-21 

         

2 Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 
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Донецької 

області на 

2021 рік, 

затверджена 

розпорядженн

ям голови 

облдержадмін

істрації, 

керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації 

від 5 лютого 

2021 року № 

100/5-21 (із 

змінами) 

Разом  50 000,00 0 50 000,00 49 987,37 0 49 987,37 - 12,63 0 - 12,63 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформац

ії 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету) 

Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1.  Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки Програми підтримки агропромислового комплексу та розвитку земельних відносин у Донецькій 

області на 2021-2027 роки 

1 затрат            

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків 

на проведення 

стратегічної 

екологічної 

оцінки 

     грн 

Розпорядже

ння голови 

облдержад

міністрації, 

керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрац

ії від  

18.12.2020 

№ 1400/5-

20 «Про 

обласний 

бюджет на 

2021 рік» 

(із змінами) 

Звіт про 

надходжен

ня та 

використан

ня коштів 

загального 

фонду 

(форма 

№2д,№2м) 

50 000,00 0 50 000,00 49 987,37 0 49 987,37 - 12,63 0 - 12,63 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності за рахунок економії коштів за 

результатами проведення екологічної оцінки Програми. 

2 продукту            

 

Кількість 

висновків, які 

планується 

отримати 

од. 
Дані 

оперативно

го обліку 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні  
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3 ефективності            

 

 
Середні витрати 

на отримання 

одного висновку  

грн Розрахунок 50 000,00 0 50 000,00 49 987,37 0 49 987,37 - 12,63 0 - 12,63 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичним показником 

ефективності та затвердженим за рахунок фактичних видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки. 

4 якості            

 

 

Рівень 

готовності  

заходу з 

проведення 
стратегічної 

екологічної 

оцінки  

% Розрахунок 100 0 100 100 0 100 0 0 0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні. 

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані в повному обсязі. 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  

В результаті виконання завдання бюджетної програми забезпечено проведення стратегічної екологічної оцінки Програми підтримки 

агропромислового комплексу та розвитку земельних відносин у Донецькій області на 2021-2027 роки, що у свою чергу дозволило реалізувати заходи 

передбачені програмою підтримки АПК, які є актуальними та сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості галузі аграрного сектору, 

розвитку сільських поселень та формуванню середнього класу на селі через забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення їх доходів. 

Досягнуто належний рівень виконання бюджетної програми. 

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. 

Директор департаменту агропромислового  

розвитку та земельних відносин 

облдержадміністрації 

 

 

 

_____________ 

(підпис) 

Артем ЧАГАН 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
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Начальник управління економіки та 

бухгалтерського обліку - головний бухгалтер 

департаменту агропромислового  розвитку та 

земельних відносин  облдержадміністрації 

 

_____________ 

(підпис) 

Олена КІЯСЬ 

 (ініціали/ініціал, прізвище) 

 


