
Звіт
про виконання паспорта бю дж етної програми місцевого бю дж ету станом на 01 січня 2018 року

1. 5300000 Д епартамент агропром ислового розвитку В олинської обласної держ авної адм іністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 5310000 Д епартамент агропром ислового розвитку В олинської обласної держ авної адм іністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5317330_____ 0421 П рограм и в галузі сільсьткого господарства, лісового господарства, рибальства та  мисливства
(КПКВК МБ) (КФ КВ К)1 (найменування бюджетної програми)

4. В идатки та надання кредитів за  бю дж етною  програм ою  за звітний період
_______________________________________________________________________  (тис, грн)

Затвердж ено паспортом  бю дж етної програми К асові видатки (надані кредити) В ідхилення

загальний фонд спеціальний ф онд разом
загальний

ф онд

спеці аль 
ний 

фонд разом загальний фонд спеціальний ф онд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

90.0 0.0 90.0 87.9 0.0 87.9 2.1 0.0 2.1

5. О бсяги фінансування бю дж етної програми за звітний період у розрізі п ідпрограм  та  завдань
(тис, грн)

№
з/п

К П К В К КФ КВ
к

П ідпрограма / завдання 

бю дж етної програми 2

Затвердж ено паспортом К асові видатки (надані Відхилення П ояснення щ одо 
причин відхиленнязагальни 

й ф онд
спеці аль 

ний 
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціаль
ний

ф онд

разом загальний
ф онд

спеціаль
ний

ф онд

разом

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

1 5317330 421

Підпрограма / Завдання 1 
Залучення інвестицій у 
розвиток галузі АПК шляхом 
співфінансування 
(відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами)

90.0 0.0 90.0 87.9 0.0 87.9 2.1 0.0 2.1

видатки проведені 
відповідно до фактично 

представлених 
документів на сплату 
відсотків за залученим 

кредитом поточного року 
та кредитами ,які 

знаходяться на 
обслуговуванні

У сього
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 Касові видатки (надані кредити) за Відхилення Пояснення щодо 
причин відхиленнязагальний фонд спєціальн 

ий фонд
разом загальний

фонд
спєціальн 
ий фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Комплексна програма розвитку 
галузі агропромисмлового 

комплексу Волинської областиі 
на 2016-2020 роки

90.0 0.0 90.0 87.9 0.0 87.9 2.1 0.0 21

видатки проведені 
відповідно до фактично 

представлених 
документів на сплату 

відсотків за залученим 
кредитом поточного року 

та кредитами ,які 
знаходяться на 
обслуговуванні

Підпрограма 1
Усього 90.0 0.0 90.0 87.9 0.0 87.9 2.1 0.0 2.1

N з/п
к п к в к Показники

Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1 5317330 Підпрограма 1
Завдання 1 Залучення інвестицій у 

розвиток галузі АПК шляхом 
співфінансування (відшкодування 
відсоткових ставок за кредитами)

1 затрат
обсяг видатків тис. грн рішення про бюджет 90 87.9 -2.1

обсяг інвестицій у  галузь АПК у  
поточному році

тис. грн згідно підтверджуючих 
документів заявників

300 618.7 318.7

2 продукту
кількість кредитів за якими надано 

компенсацію за кредитами
шт 3 3 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 ефективності
середній обсяг витрат на 

компенсацію за кредитною угодою
тис. грн ЗО 29.3 -0.7

і ш л и п ^ г ш л  ШД-'ДЛ-' а р и  Ш И  . .............  г ^ -----------   ~ -------------^ ----------- г  -/ - .

обслуговуванні м ісяц і, кількість місяців користування кредитом поточного року виявилась меншою до запланованих , що призвело до зменшення середнього обсягу видатків на 0, / тис.
грн

4 якості
темпи росту фінансової підтримки в 

порівнянні з минулим, роком
% 238 233 -5

Пояснення щодо причин ]
відсоткових пунктів 

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 н 
період

а 01 січня звітного
У

План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд спєціальн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спєціальн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спєціальн 
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 дише 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).

Директор департаменту П -1^’Ь и а  Ю.М.Горбенко
підпис ініціали та прізвище

А.І.Кравчук
ініціали та прізвище

Головний бухгалтер /«*/ і

підпис/,
У



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 5300000 Департамент агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 5310000 Департамент агропромислового р о з в и т к у  В о л и н с ь к о ї  обласної державної япміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5317340 0421 Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
спеціальни 

й фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 286.29 18 373.20 42 659.49 24 286.29 21 571.67 45 857.96 0.00 3 198.47 3 198.47

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

-------------           (тис, грн)
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання 

бюджетної програми 2
Затверджено паспортом Касові видатки (надані кредити) за Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 5317340 0421 Підпрограма

Завдання.Проведення 
лабораторно- діагностичних, 
л ікуваль но- профілактичних 

робіт ветеринарними лікарнями 
та лабораторіями

24 286.29 18 373.20 42 659.49 24 286.29 21 571.67 45 857.96 0.00 3 198.47 3 198.47

Збільшення надходжень по 
спеціальному фонду пов’язано з 

укладанням договору для 
надання послуг згідно Закону 

України про "Публічні закупівлі" 
за код ДК 021:2015 71900000-7- 

Лабораторні послуги.

Усього 24 286.29 18 373.20 42 659.49 24 286.29 21 571.67 45 857.96 0.00 3 198.47 3 198.47
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальни 

й фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1
Підпрограма 2

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

N з/п
КПКВК Показники

Одиниця
виміру Дясерело 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
1 5317340 Підпрограма 1

Завдання 1 Проведення лабораторно- 
діагностичних, лікувально- 

профілактичних робіт ветеринарними 
лікарнями та лабораторіями

1 затрат
Кількість штатних одиниць од. Штатні розписи 570 570
Кількість ветеринарних лікарень та 
ветеринарних лабораторій

од. Положення про установу, 
накази

24 24

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

Кількість ветеринарно-санітарних 
експертиз на трихінельоз

тис. од. Внутрішня звітність 98.6 98.6



Кількість радіологічних досліджень тис. од. Внутрішня звітність 48.6 48.6
Кількість ветеринарно-санітарних 
експертиз

тис. од. Внутрішня звітність 459.5 490.5
31

Кількість підданих ветеринарно- 
санітарному контролю голів тварин та 
птиці

тис. од. Внутрішня звітність
8 996.9 8 996.9

Кількість ветеринарних досліджень од. Протиепізоотичні плани та 
аналізи виконання планів, 
статистична звітність (ф. 1А

1 123 720 1 123 720

Кількість оздоровлених 
неблагополучних пунктів (господарств, 
ферм,стад)

од. Протиепізоотичні плани та 
аналізи виконання планів, 
статистична звітність (ф. 1А

70.0 70.0

Кількість лікувально-профілактичних 
заходів (головообробок)

од. Протиепізоотичні плани та 
аналізи виконання планів, 
статистична звітність (ф. 1А

31 928 161 31 928 161

Оброблено тваринницьких приміщень, 
територій, ферм, підприємств

тис.кв.м. Протиепізоотичні плани та 
аналізи виконання планів, 
статистична звітність (ф. 1А

1 804.7 1 804.7

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в сторону збільшення пов’зана з проведенням ДУ ВРДЛДПСС досліджень з метою виконання бюджетної програми "Проведення 
лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду) для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та здійснення контролю за дотриманням 
суб’єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості.

3 ефективності
Кількість ветеринарно-санітарних 
експертиз на трихінельоз на 1-го 
працюючого

тис. од. Внутрішня звітність 0.66 0.66

Кількість радіологічних досліджень на 
1-го працюючого

тис. од. Внутрішня звітність 4.42 4.42

Кількість інших ветеринарно- 
санітарних експертиз на 1-го 
працюючого

тис. од. Внутрішня звітність 3.06 3.27 0.21

Кількість підданих ветеринарно- 
санітарному контролю голів тварин та 
птиці на 1-го працюючого

тис. гол. Внутрішня звітність 15.0 15.0

Кількість ветеринарних досліджень на 1 
го працюючого

од. Внутрішня звітність 1 872.8 1 872.8

Кількість оздоровлених 
неблагополучних пунктів (господарств, 
ферм,стад) на 1 -го працюючого

од. Внутрішня звітність 0.5 0.5

Кількість лікувально-профілактичних 
заходів (головообробок) на 1-го 
працюючого

од. Внутрішня звітність 53 213.6 53 213.6

Оброблено тваринницьких приміщень, 
територій, ферм, підприємств на 1 -го 
працюючого

тис.кв.м. Внутрішня звітність 3.01 3.01

Причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками полягає у збільшенні кількості досліджень на 1 працюючого з використанням сучасних методів досліджень при дос 
повітря, дослідження води питної з централізованих та не централізованих джерел водопостачання (у т. ч. вода басейнів), дослідження поверхневих вод у місцях проживання і відпочинку населення, у тому 
територіях параметрів мікроклімату (житлових, офісних приміщень), дослідження харчових продуктів під час проведення епідрозслідування, дослідження харчових продуктів під час проведення державно 
оздоровлення та відпочинку дітей та навчальними закладами, проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду).

4 якості
Частка недопущеної в реалізацію 
неякісної продукції від загальної 
кількості перевіреної

тонн Внутрішня звітність 0.7 0.7

Частка оздоровлених пунктів від їх 
загальної кількості (господарств, ферм, 
стад)

відсотків Внутрішня звітність 98.9 98.9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Аналіз стану виконання результативних показників

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
спеціальни 

й фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 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
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 (пр ).

Директор департаменту
Ю .М .Г орбенко

Головний бухгалтер

А.І.Кравчук



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року 

1. 5300000 Департамет агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.5310000 Департамет агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації_________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.5318100____________________ Надання та повернення пільгового дострокового кредиту на будівництво (рекострукцію) та придбання житла______
(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
загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4050.0 1901.0 5951.0 4050.0 1901.0 5951.0 0.0 0.0 0.0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)
№  з/п КПКВК КФКВК П ідпрограма/ завдання 

бюджетної програми 2
Затверджено паспортом Касові видатки (надані кредити) Відхилення Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд

разом загальни 
й фонд

спеціальний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд

разом

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

1 5318106 1060
Надання державно пільгового 

кредиту індивідуальним 
сільським забудовникам

4050.0 1901.0 5951.0 4050.0 1901.0 5951.0 0.0 0.0 0.0

Завдання

Усього '
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 Касові видатки (надані кредити) за Відхилення г Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний 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
Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1 4050.0 1901.0 5951.0 4050.0 1901.0 5951.0 0.0 0.0 0.0
Підпрограма 2

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



N з/п
КПКВК Показники

Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Викопано за звітний період 
(касові видатки / надані Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Підпрограма 1

1 5318106

Завдання Покращення якості життя у 
сільській місцевості та покращення умов 
господарювання, що забезпечується шляхом 
надання довгострокових пільгових кредитів 
на будівництво, добудову, реконструкцію та 
купівлю житла, придбання корів

1 затрат
показник
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 продукту
Кількість кредитів на будівництво(добудову), 
придбання житла

шт. Журнал реєстрації 
договорів на видачу

111 127 16

Кількість кредитів на придбання корів шт. Журнал реєстрації 
договорів на видачу

10 8 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Потреба позичальників у кредитах на будівництво (добудову), придбання житла, 
у 2017 було значно більше запланованої кількості, включаючи учасників АТО. Потреба позичальників у кредитах на придбання корів забезпечена повністю, однак вона була меншою 
запланованих показників.

3 ефективності

Середній розмір кредитів на 
будівництво(добудову), придбання житла

тис.грн. Розрахунково 52.7 46.9 -5.8

Середній розмір кредитів на придбання корів

тис.грн. Розрахунково 10 10 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості виданих кредитів призвело до зм 
розміру кредитів до планового рівня. Виділеної суми коштів було недостатньо, щоб забезпечити середній розмір кредитів на рівні планового.

еншення середнього

4 якості
Кількість забезпечених одержувачів кредитами від 
потреби на покращення умов житла

% Розрахунково 33 33

Площа збудованого (реконструйованого), 
придбаного житла

тис.м.кв. Розрахунково 4.4 4.4

Кількість забезпечених одержувачів кредитами від 
потреби на придбання корів

% Розрахунково 50 50

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

5318106 Завдання 2 Забезпечення повернення наданих 
кредитів індивідуальним сільським забудовникам

1 затрат



Загальна кількість укладених договорів, за якими 
повертатимуться кредити

шт 956 956

2 продукту

Кількість укладених договорів,за якими 
повертатимуться кредити

шт 856 856

3 ефективності

Середній обсяг повернення кредиту одним 
позичальником

грн 2000 2000

4 якості

Динаміка кількості договорів за якими 
повертаються кредити, порівняно з попереднім 
періодом

% 102.5 102.5

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

загальний фонд
спєціальн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спєціальн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спєціальн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спєціальн 
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

1 Іояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Усього | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ю.М.Горбенко
ініціали та прізвище 

А.І.Кравчук

ініціали та прізвище

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 проекті^ (програм). 

Директор департаменту
підпис

Головний бухгалтер
ПІДПИС І/у



Звіт 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 5300000 Департамент агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації
(К П К ВК  М Б) (найменування головного розпорядника)

2. 5310000 Департамент агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації
(К П К ВК  М Б) (найменування відповідального виконавця)

3. 5317310___0421 Проведення заходів із землеустрою
(К П К ВК  М Б) (К Ф К В К )1 (найменування бю дж етної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
______________________________________________________________________________ (грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми
Касові видатки (надані 

кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом
загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -140.0 - 140.0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

№ з/п КПКВК КФКВ
к

Підпрограма /
завдання бюджетної

2програми

Затверджено паспортом Касові видатки (надані Відхилення Пояснення щодо 
причин відхиленнязагальни 

й фонд
спеціаль

ний
фонд

разом загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд

разом загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 5317310 421 Підпрограма

Завдання Проведення 
нормативно -грошової 
оцінки земель населених 
пунктів

0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -140.0 - 140.0

Програма у 2017 
році не 

затверджена

Усього 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -140.0 - 140.0
6. В идатки на реалізацію  регіональних ц ільових програм , які виконую ться в меж ах бю дж етної програм и, за  звітний період

(грн)
Н азва регіональної ц ільової 

програми та п ідпрограми
Затвердж ено паспортом бю дж етної К асові видатки (надані В ідхилення Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний 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
Регіональна ц ільова програм а 

розвитку земельних відносин у 
В олинській області на 2017- 

2020 рокиї

0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -140.0 -140.0
П рограма у 2017 

році не затвердж ена



П ідпрограм а 1
П ідпрограм а 2

Усього 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -140.0 -140.0
7. Результативні показники бю дж етної програм и та  аналіз їх  виконання за звітний період

N  з/п
кпквк П оказники

О диниця
виміру Д ж ерело інф орм ації

бю дж етної програм и на 
звітний період

(касові видатки У надані 
кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
1 5317310 П ідпрограм а 1

Завдання 1 Проведення 
нормативно - грошової оцінки 

земель населених пунктів

1 затрат
обсяг видатків тис. грн ріш ення про 

бю дж ет
140.0 0.0 -140.0

П ояснен ня щ одо причин розбіж ностей  між  затвердж еними та досягнутими результативним и показниками П рограм а у 2017 році не затвердж ена

2 продукту
Кількість технічної документації з 

нормативно -грошової оцінки 
земель населених пунктів

од розрахунково 20 0 -20

П ояснення щ одо причин розбіж ностей  між  затвердж еними та досягнутими результативним и показниками П рограм а у 2017 році не затве зджена

3 ефективності
Середній обсяг витрат на 
розроблення однієї технічної 
документації з нормативно - 
грошової оцінки земель населених 
пунктів

тис. грн розрахунково 7 0 -7

П оясненіія  щ одо причин розбіж ностей  між  затвердж еними та досягнутими результативним и показниками П рограм а у 2017 році не затве эджена

4 якості
Відсоток збільшення надходження 

податків(від плати за землю та 
орендної плати) впорівнянні з 

минулим роком

% розрахунково 20 0 -20

П ояснен

1

зя щодо причин розбіж ностей між затвердж еними та досягнутими результативними показниками П рограма у 2017 році не затвердж ена 
| А наліз стану виконання результативних показників



Завдання 2

П ідпрограм а 2
Завдання 1

8. Д ж ерела ф інансування інвестиційних проектів  у розрізі п ідп рограм '

(гр н )

Н айменуван 
ня дж ерел 

надходж ень

К асові видатки станом на 01 січня звітного 
періоду

П лан видатків звітного періоду
К асові видатки за  звітний 

період

П рогноз
реалізаі

видатків і  
ц ї  інвестиі

Ю кінця 
цйного

К од К ІЖ В К
загальний ф онд

спеці альн 
ий ф онд

разом
загальний

ф онд
спеці альн 
ий фонд

разом
загальний

фонд
спеці альн 
ий фонд

разом
загальний

ф онд
спеці альн 
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

П ідпрограм 
а 1
Інвестиційн 
ий проект 1
Н адходж енн 
я із бю дж ету

Інші 
дж ерела 
ф інансуванн 
я (за

X X X X

ІІояснення щ одо розбіж ностей мія< ф актичними надходж еннями і тими, щ о затвердж ені паспортон, бю джетнізі програмі\

Інвестиційн 
ий проект 2

У сього

2 Зазначаю ться усі п ідпрограми та  завдання, затвердж ені паспортом бю дж етної програми.

3 П ункт 8 заповню ється тільки для затвердж ених у місцевому бю дж еті видатків / надання кредитів на реалізацію  інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту 

Головний бухгалтер

Ю.М.Горбенко
ініціали та прізвищ е 

А.І.Кравчук

ініціали та прізвищ е


