
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

/2  ЬС АІЇК / 2020 року м.Рівне №  >5* /

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 2 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 2 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із 
змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за 
№ 1104/25881, та рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 
«Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік», рішення Рівненської 
обласної ради від 05.06.2020 № 1693 «Про внесення змін до обласного бюджету 
Рівненської області на 2020 рік»,

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2020 рік департаменту 
агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації за 
КТПКВК МБ 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства», 
затвердженого наказом департаменту агропромислового розвитку Рівненської 
обласної державної адміністрації від 03.02.2020 № 10, виклавши його у новій 
редакції, що додається.

НАКАЗУЮ:

Директор департаменту Надія ПЕРЕХОДБКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної 
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

„ коштів місцевого бюджету),
^ Я . С ^ . М У Л О  N $

П асп орт
б ю дж етн о ї п рограм и  м ісцевого бю дж ету  на 2020  рік

1 .

2 .

3 .

2400000
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

2410000 
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2417110 
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

7110
(код Типової 
програмної

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0421
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Реалізація програм в галузі сільського 
господарства

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

00732884
(код за ЄДРПОУ)

00732884
(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 600000,0 гривень, у тому числі загального фонду 600000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, рішення Рівненської обласної ради від 18.05.2018 № 937 «Про Комплексну програму розвитку агропромислового 
комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки», рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 № 1513 «Про внесення змін до 
Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки», рішення Рівненської обласної ради від 
20.12.2019 № 1592 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік», рішення Рівненської обласної ради від 05.06.2020 року № 1693 
«Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік».

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

N з/п Ціль державної політики

1 . Розвиток виробництва органічної продукції.

2. (Стабілізація поголів’я корів.

7. Мета бюджетної програми

Застосування сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, зниження її собівартості та підвищення рентабельності; 
збільшення обсягів виробництва молока, покращення його якості, підвищення продуктивності корів та зростання доходів власників особистих 
селянських господарств; збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства Рівненської 
області

8. Завдання бюджетної програми



N  з/п і Завдання
і :

1. Розвиток внутріш нього ринку ор ган іч н ої п р одук ц ії та задоволення п отреб спож ивачів, збільш ення експорту орган іч н ої продукції, і

2. Збереж ення п огол ів’я корів у  господарств населення та зростання д о х о д ів  власників особи сти х селянських господарств.

9 . Н апрями використання бю дж етн и х кош тів

гривень

N з/п 11 Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

I і 2 з 4 5

1. Відшкодування фізичним особам (особистим селянським 
| господарствам) вартості придбаних доїльних установок 
[ вітчизняного виробництва

350000,0 0,0 350000,0

2. [Компенсація понесених витрат суб’єктам господарювання 
«(сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення 
1 сертифікації з органічного виробництва і переробки

250000,0 0,0 250000,0

Усього 600000,0 0,0 600000,0

10. П ерелік  м ісцевих/регіональних програм , щ о виконую ться у  складі бю д ж етн о ї програми

гривень



N  з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1. Комплексна програма розвитку 
агропромислового комплексу Рівненської

600000,0 0,0 600000,0

області на 2018-2022 роки

Усього 600000,0 0,0 600000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники | Одиниця виміру Джерело | Загальний фонд 
інформації і

Спеціальний фонд Усього

1 2 | 3 4 ! 5 6 7

1 затрат і

1. Відшкодування фізичним 
особам (особистим селянським 
господарствам) вартості 
придбаних доїльних установок 
вітчизняного виробництва

тис. грн. рішення Рівненської 
обласної ради від 
20.12.2019 № 1592 
«Про обласний 
бюджет Рівненської 
області на 2020 рік»

350,0 0,0 350,0



2. Компенсація понесених 
витрат суб’єктам 
господарювання 
(сільськогосподарським 
товаровиробникам) із 
проведення сертифікації з 
органічного виробництва і 
переробки

тис. грн. рішення Рівненської 
обласної ради від
20.12.2019 № 1592 
«Про обласний 
бюджет Рівненської 
області на 2020 рік», 
рішення Рівненської 
обласної ради від
05.06.2020 №1693 
«Про внесення змін 
до обласного 
бюджету
Рівненської області 
на 2020 рік»

250,0 0,0 250,0

2 продукту

1 . Кількість закуплених 
доїльних установок

ПІТ. Реєстр суб'єктів 
господарювання

50 - 50

2. Кількість підприємств, які 
провели сертифікацію

од. Протокол засідання 
комісії

12 - 12

3 ефективності

1 . Середні витрати на одну доїльну 
установку

тис. грн. Розрахунково 7 7

2.
І

Середні витрати на 
сертифікацію одного 
підприємства тис. грн. Розрахунково

20,8 20,8

4 ЯКОСТІ ;

1 .і Частка задоволених звернень 
фізичних осіб

% Внутрішній облік 100 0 100



2 . і Частка задоволених 
сері ифікованнх підприємств з 

і виробництва органічної 
1 продукції

% Внутрішній облік

Директор департаменту агропромислового розвитку 
Рівненської обласної державної адміністрації

П О Г О Д Ж Е Н О :

Н азва  м ісц ев о г о  ф ін а н со в о го  ор га н у

Заступник директора департаменту -  начальник 
управління доходів та фінансів галузей виробничої 
сфери департаменту фінансів Рівненської обласної 
державної адміністрації

Д а т а  п о го д ж ен н я  0  £ )£ , Д Щ £ )

М . П .

(підпис)

100

Надія ПЕРЕХОДЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана СЛІГОНЬКА_______
(ініціали/ініціал, прізвище)


