
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018_________ року

1. 5317610________ Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 5317610_______ Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5317610_________________ Охорона і раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис, грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 441,54 441,54 0,00 410,2 410,2 0,00 31,34 31,34



5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
1_________ ______________ __________________________________________________________ ______________________________ (тис, грн)

№
з/п

кпквк КФКВК

Підпрограма/ 
завдання 

бюджетної 
програми2

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані 
кредити) 

за звітний період
Відхилення Пояснення 

щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 5317612

Підпрограма 
Охорона і 
раціональне 
використання 
земель

0,00 441,54 441,54 0,00 410,2 410,2 0,00 31,34 31,34 Економія 
утворилася за 

рахунок 
зменшення 

вартості послуг 
від проведення 

торгів в 
системі 

Прозорро.
Завдання

Усього 0,00 441,54 441,54 0,00 410,2 410,2 0,00 31,34 31,34

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 
період
__________________ __________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ (тис, грн)

Назва
регіональної цільової програми 

та підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення Пояснення 
щодо причин 
відхиленнязагальний

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
Регіональна цільова програма 1 
Регіональна програма розвитку 
земельних відносин у 
Рівненській області на 2006- 
2015 роки

0,00 441,54 441,54 0,00 410,2 410,2 0,00 31,34 31,34

Економія 
утворилася за 

рахунок 
зменшення 

вартості послуг від 
проведення торгів 

в системі 
Прозорро.

Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього 0,00 441,54 441,54 0,00 410,2 410,2 0,00 31,34 31,34



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п кпквк Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Підпрограма 1
Завдання 1 
Здійснення заходів, 
спрямованих на 
проведення 
земельної реформи, 
зокрема 
інвентаризацію 
земель, 
розроблення 
технічної 
документації з 
нормативної 
грошової оцінки 
земель населених 
пунктів, схем 
землеустрою і 
техніко- 
економічних 
обгрунтувань 
використання та 
охорони земель, 
проведення 
інвентаризації 
сільськогосподарсь 
ких земель 
державної 
власності за 
межами населених 
пунктів.

Рішення 
Рівненської 
обласної ради 
від 11.03.2016 
№ 112 «Про 
Регіональну 
програму 
розвитку 
земельних 
відносин у 
Рівненській 
області на 
2016-2020 
роки»

1 затрат
показник
Кількість
виконавців
технічної
документації

Од. Договори на
виконання
послуг

3 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту

показник
Кількість 
населених пунктів

Од. Акти наданих 
послуг

22 54



Г ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності

показник
Середня вартість
виготовленої
документації

Тис. грн. Кошторис
вартості
технічної
документації

20,07 7,6

Г ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості

показник
Земельні масиви 
сільськогосподарсь 
кого призначення 
державної 
власності за 
межами населених 
пунктів, в тому 
числі порушені 
внаслідок 
несанкціонованого 
видобутку 
бурштину, які 
включені в 
інвентаризацію

Відс. Дані
Г оловного 
управління 
Держгекадаст 
РУУ
Рівненській
області

100 100

Перелік населених 
пунктів, 
нормативна 
грошова оцінка 
земель яких буде 
розроблятися

Відс. Дані
Г оловного 
управління 
Держгекадаст 
РУУ
Рівненській
області

100 100

Виготовлення схем 
землеустрою та 
техніко- 
економічних 
обґрунтувань 
використання та 
охорони земель

Відс. Дані
Головного
управління
Держгекадаст
РУУ
Рівненській
області

100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 2

Підпрограма 2
Завдання 1



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
_____ __________ __________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Касові видатки за звітний 
період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

разом загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного 
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.І. Переходько
(підпис) (ініціали та прізвище)

& JMy— B.C. Мулик
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}


