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
Департамент агропромислового розвитку
Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника

_______________________________________
коштів місцевого бюджету)

14.02.2019 № 2

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.

2.

3.

2400000

Департамент агропромислового розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації

(код)

(найменування головного розпорядника)

2410000

Департамент агропромислового розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації

(код)

(найменування відповідального виконавця)

2417110
(код)

0421
(КФКВК)

Реалізація програм в галузі сільського господарства
(найменування бюджетної програми)

2

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2000000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2000000,00 гривень та
спеціального фонду ________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення обласної ради 22.12.2015 № 89 „Про Програму розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 20162020 роки” , рішення обласної ради 17.03.2016 №182 “Про програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2016-2020 роки”
рішення Обласної ради від 13.12.2018 №1346 “Про обласний бюджет на 2019 рік”.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

1.

Стимулювання розвитку галузей тваринництва та товарного виробництва продукції тваринництва, створення умов для розвитку
інфраструктури молоко- та м’ясопереробки, поліпшення умов для збереження та нарощування поголів’я сільськогосподарських
тварин та бджіл

2

Стимулювання розвитку галузі рослинництва для товарного виробництва та досягнення позитивних змін шляхом нарощування
виробництва рослинницької продукції

7. Мета бюджетної програми
Створення передумов для розвитку товарного виробництва продукції тваринництва та рослинництва, досягнення позитивних зрушень у
галузях шляхом нарощування виробництва продукції рослинництва та тваринництва до рівня, що забезпечить область продуктами
харчування, стабілізація роботи підприємств переробної галузі
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

1.

Збереження наявного та збільшення чисельності поголів’я овець, зокрема за рахунок власного відтворення або придбання з
метою одержання приросту виробництва вовни і баранини, сиру овечого та бринзи

2.

Створення сприятливих умов для розвитку бджільництва

3.

Створення необхідних умов для розвитку інфраструктури молоко та м’ясопереробки

4

Впровадження системи зрошення у садівництві, ягідництві, як можливість регулювання вологозабезпеченості в посушливий
період, зменшення ризиків виробництва рослинницької продукції

5

Популяризація аграрного виробництва, залучення інвестицій у розвиток базових галузей

3

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Підтримка вівчарства

500000,00

500000,00

2

Підтримка бджільництва

200000,00

200000,00

3

Підтримка розвитку молокопереробки

200000,00

200000,00

4

Підтримка розвитку м’ясопереробки

100000,00

100000,00

5

Розвиток зрошувального землеробства

900000,00

900000,00

6

Підтримка виставкових заходів, фестивалів та інших
заходів, які проводяться з метою популяризації аграрного
виробництва, залучення інвестицій і розвиток базових
галузей

100000,00

100000,00

2000000,00

2000000,00

Усього

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

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма розвитку та підтримки
тваринництва, птахівництві бджільництва
в області на 2016-2020 роки

1000000,00

1000000,00

2

Програма розвитку та підтримки галузі
рослинництва в області на 2016-2020 роки

1000000,00

1000000,00

2000000,00

2000000,00

Усього

4

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

грн.

Статистична
звітність, річна
звітність до
Державного
племінного
реєстру

500000,00

500000,00

грн.

107500,00

107500,00

грн.

Річна звітність до
Державного
племінного
реєстру
розрахунково

92500,00

92500,00

грн..

розрахунково

200000,00

200000,00

грн.

розрахунково

100000,00

100000,00

грн.

розрахунково

900000,00

900000,00

грн

кошторисні
призначення

100000,00

100000,00

затрат
Обсяг видатків для надання
дотацій на наявні та прирощені
голови вівцематок і ярок
старше року та для надання
дотації на наявні та прирощені
племінні голови вівцематок і
ярок старше року
Обсяг дотацій за наявні
племінні бджолосім’ї
Обсяг видатків на часткове
відшкодування вартості
обладнання для бджільництва
Обсяг видатків часткового
відшкодування вартості
обладнання для
молокопереробки
Обсяг видатків часткового
відшкодування вартості
обладнання для м’ясопереробки
Обсяг відшкодування вартості
зрошувального обладнання
Обсяг відшкодування видатків
на заходи для популяризації
аграрного виробництва

5

2

3.

продукту
Кількість наявних та
прирощених голів вівцематок і
ярок старше року
Кількість наявних та
прирощених племінних голів
вівцематок і ярок старше року

гол.

Статистична
звітність

5000

5000

гол.

850

850

3160

3160

20

20

Кількість племінних
бджолосім’ей

од.

Кількість придбаних одиниць
обладнання для бджільництва
Кількість придбаних одиниць
обладнання для
молокопереробки
Кількість придбаних одиниць
обладнання для
м’ясопереробки
Прибдання поливного
обладнання та поливних
систем
Кількість проведених заходів
ефективності
Обсяг дотації на наявну та
прирощену голову вівцематок і
ярок старше року
Обсяг дотації на наявну та
прирощену племінну голову
вівцематок і ярок старше року

од.

Статистична
звітність,
річна звітність до
Державного
племінного
реєстру
річна звітність до
Державного
племінного
реєстру
розрахунково

од.

розрахунково

5

5

од.

розрахунково

3

3

га

розрахунково

200

200

шт

розрахунково

4

4

грн.

Статистична
звітність

99,00

99,00

грн.

Статистична
звітність, річна
звітність до
Державного
племінного реєстру
Річна звітність до
Державного

149,00

149,00

34,00

34,00

обсяг дотації на кожну наявну
племінну бджолосім’ю

грн.

6

4

Розмір часткового
відшкодування однієї одиниці
обладнання для бджільництва
Розмір часткового
відшкодування однієї одиниці
обладнання для
молокопереробки
Розмір часткового
відшкодування однієї одиниці
обладнання для
м’ясопереробки
Середній розмір
відшкодування за один захід
якості
Збереження чисельності
вівцематок і ярок старше року
Збереження племінних
вівцематок і ярок старше року

відс.

племінного
реєстру
розрахунково

відс.

розрахунково

80

80

відс.

розрахунково

80

80

25000,00

25000,00

5000

5000

850

850

Збереження кількості
племінних бджолосім’ей

шт..

3160

3160

Розмір часткового
відшкодування однієї одиниці
обладнання для бджільництва
Розмір часткового
відшкодування однієї одиниці
обладнання для
молокопереробки
Розмір часткового
відшкодування однієї одиниці

відс.

Статистична
звітність
Статистична
звітність, річна
звітність до
Державного
племінного
реєстру
Річна звітність до
Державного
племінного
реєстру
розрахунково

80

80

відс.

розрахунково

80

80

відс.

розрахунково

80

80

од.

гол
гол.

80

80

7

обладнання для
м’ясопереробки
Збільшення площ посадки і
покращення догляду за
молодими садами, ягідниками
з використанням крапельного
зрошення

відс.

Статистична
звітність

200

200

Директор департаменту агропромислового розвитку
Закарпатської обласної державної адміністрації
____________
(підпис)

____Ю.Ю.Лесьо______
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації
Директор департаменту
____________
(підпис)
Дата погодження
М. П.

П.Д.Лазар
(ініціали/ініціал, прізвище)

