
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018_________ року

1. 5318090________ Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 5318090_______ Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації_____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5318090_________________Надання та повернення бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності
(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
400,0 700,0 1100,0 400,0 700,0 1100,0 0,0 0,0 0,0



2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
’________________ _________________ __________________________________________________________ ______________________________  (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. 5318091 Підпрограма

Надання
бюджетних
позичок
суб'єктам
підприємниць
кої діяльності

400,0 700,0 1100,0 400,0 700,0 1100,0 0,0 0,0 0,0

Завдання
Сприяння
фермерським
господарствам в
застосуванні
сучасних
технологій
виробництва
сільськогосподарс
ької продукції,
зниження її
собівартості та
підвищення
рентабельності,
збільшення
кількості
фермерських
господарств,
розширення площ
обробітку землі,
збільшення
поголів’я худоби
та підвищення
його
продуктивності, до 
2020р.

Усього 400,0 700,0 1100,0 400,0 700,0 1100,0 0,0 0,0 0,0



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 
Програма підтримки 
фермерських господарств 
області на 
2016-2020 роки

400,0 700,0 1100,0 400,0 700,0 1100,0 0,0 0,0 0,0

Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього 400,0 700,0 1100,0 400,0 700,0 1100,0 0,0 0,0 0,0



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

№
з/п КІЖВК 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
Сприяння
фермерським
господарствам в
застосуванні
сучасних
технологій
виробництва
сільськогосподар
ської продукції,
зниження її
собівартості та
підвищення
рентабельності,
збільшення
кількості
фермерських
господарств,
розширення площ
обробітку землі,
збільшення
поголів’я худоби
та підвищення
його
продуктивності, 
до 2020р.

Рішення
Рівненської
обласної ради
від 11.09.2015
року № 1545
«Про
Програму
підтримки
фермерських
господарств
Рівненської
області»

1 затрат
показник

Г ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2 продукту

показник
Укладено договорів Шт. 10 10

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

показник



Середня сума кред. Тис. грн. 120,0 120,0
г ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 якості
показник

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

Завдання 2

Підпрограма 2
Завдання 1



. о
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

6

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень кгасвк

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).

Н.І. Переходько
(ініціали та прізвище)

В.С. Мулик_____
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного 
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

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


