
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
Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

державної адміністрації_________________________________

ШЯк -33

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 .

2.

2400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної лепжяннпї
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2410000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної
адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3 . 2417110 , 7110 0421
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації видатків та

видатків та кредитування класифікації видатків та кредитування бюджету)
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

Реалізація програм в галузі сільського 
господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

38536252

(код за ЄДРПОУ)

38536252

(код за ЄДРПОУ)

24100000000
(код бюджету)

4 . Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 500 000 гривень та спеціального фонду 
- 0 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фермерське господарство". Закон 
України "Про особисте селянське господарство". Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію". Закон У країни "Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність". Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
05,08.2020 №695, Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, затверджена рішенням XXXVI сесії Чернівецької обласної ради VII 
скликання від 04,02.2020 №1-36/20, рішення XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14,11,2017 №195-17/17 "Про затвердження 
Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки" (із змінами), рішення І сесії Чернівецької 
обласної ради VIII скликання від 24.12,2020 №7-1/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік", розпорядження обласної державної 
адміністрації від 09.04,2021 №368-р «Про затвердження Порядку та календарного плану використання у 2021 році коштів обласного бюджету на 
виконання заходів з реалізації Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки»

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

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної аграрної політики в області, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу

'■  Мета бюджетної програми Створення передумов стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського 
господарства та переробної сфери малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами, підтримка зайнятості 
сільського населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок

2 Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області

3
Фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, іцо проводять діяльність 
у сільській місцевості, та населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень



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

1 2 3 4 5

1

Фінансова підтримка сільськогосподарських 
товаровиробників на утримання та збереження 
племінного поголів'я баранів, вівцематок та 
ярок

170 000 0 170 000

2
Фінансова підтримка заходів, спрямованих на 
розвиток агропромислового комплексу 
області

230 000 0 230 000

3

Фінансування дорадчої діяльності в частині 
надання соціально спрямованих дорадчих 
послуг суб’єктам господарювання, що 
проводять діяльність у сільській місцевості, та 
населенню

100 000 0 100 000

Усього 500 000 0 500 000

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

гривень

N з/п
Найменування місцевої / регіональної 

програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Комплексна програма підтримки розвитку 
сільського господарства Чернівецької області 
на 2017-2022 роки

500 000 0 500 000

Усього 500 000 0 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків грн

рішення І сесії Чернівецької 
обласної ради УЩ скликання від 

24.12.2020 №7-1/20 "Про обласний 
бюджет Чернівецької області на 
2021 рік", кошторис на 2021 рік

500 000 0 500 000

2 продукту

кількість суб’єктів 
сільськогосподарської 
дорадчої діяльності, які 
визначені виконавцями 
соціально спрямованих 
дорадчих послуг

од. протокол засідання конкурсної 
комісії 1 0 1

щорічне збереження 
наявного племінного 
поголів’я баранів, 
вівцематок та ярок

голів

внутрішньогосподарський облік, 
форма 24-сг, затверджена наказом 
Держстату від 06.07.2018 №135 (із 

змінами)

1 273 0 1 273

кількість проведених 
заходів, спрямованих на 
розвиток
агропромислового
комплексу

од.

внутрішньогосподарський облік, 
план роботи управління 

агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації

4 0 4

кількість щорічно 
проведених заходів 
дорадчими службами

од.

внутрішньогосподарський облік, 
план заходів надання соціально 
спрямованих дорадчих послуг 
суб’єктам господарювання, що 

проводять діяльність у сільській 
місцевості, та населенню на 2021 рік

25 0 25



3 ефективності

середній розмір 
фінансової підтримки, 
наданої на утримання та 
збереження одного 
племінного барана, 
вівцематки та ярки

грн внутрішньогосподарський облік, 
розрахункові дані 133,54 0,00 133,54

середня вартість 
проведення одного 
заходу, спрямованого на 
розвиток
агропромислового
комплексу

грн внутрішньогосподарський облік, 
розрахункові дані 57 500,00 0,00 57 500

середня вартість 
проведення одного 
заходу дорадчою 
службою

грн внутрішньогосподарський облік, 
розрахункові дані 4 000,00 0,00 4 000

4 якості

динаміка збільшення 
реалізації продукції у 
порівнянні з попереднім 
роком

% внутрішньогосподарський облік 4,5 0 4,5

зростання індексу 
виробництва валової 
продукції сільського 
господарства

% статистичні дані
сільськогосподарських виробників 107,0 0 107,0

питома вага сільського 
населення, якому будуть 
надані соціально 
спрямовані дорадчі 
послуги

% внутрішньогосподарський облік 0,2 0 0,2



збільшення індексу 
виробництва продукції 
тваринництва

статистичні дані
сільськогосподарських виробників

В.о. начальника 
розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
адмшістрацн

(підпис)

103,0 103,0

Богдан БОИЧУК
(ініціали/ініціап, прізвище)

Анжела ДЯКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


