
1.

2.

Звіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908

(0)(2)
(КТПКВК МБ) 

(0)(2)/(0)(2)(1)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
_____________________________________ Миргородська районна державна адміністрація

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Миргородська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

4.

(0)(2)(1)(7){1)(1)(0)

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 
(грн)

Реалізація програм в галузі сільського господарства
(найменування бюджетної програми)

5.

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний (|)онд
иісді<иіь

НИЙ усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1085,00 0,00 1085,00 1085 0,00 1085 0,00 0,00 0,00

Напрями використання бюджетних копггів: 
(грн)

N
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,10 11

Відшкодування витрат ОСГ та 
сімейним фермам по 
відшкодуванню вартості 
доїльного обладнання

885,00 0,00 885,00 885,00 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00

Підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур 
за рахунок запилення бджолами

200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00



Усього 1085,00 0,00 1085,00 1085,00 0,00 1085,00 0,00 0,00 0,00

6.
Видатки (надані кредити) на реалізацію міецевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: 

(грн)

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Програма розвитку та 
підтримки аграрного 
комплексу Миргородщини на 
період до 2020 року

1085,00 0,00 1085,00 1085,00 0,00 1085,00 0,00 0,00 0,00

Усього 1085,00 0,00 1085,00 1085,00 0,00 1085,00 0,00 0,00 0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

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

1 Продукту

Кількість власників ОСГ, 
яким планується 
відшкодування витрат по 
придбанню доїльного 
обладнання

од.
розрахункові
дані 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Кількість сільських 
(селищних) рад, де 
плануються проводитись 
заходи 3 підвищення 
врожайності 
сільськогосподарських 
культур за рахунок 
запилення бджолами

од. розрахункові
дані 1 0 1 1 0 1 0 0 0

2 Затрат



Кількість власників ОСГ, 
яким планується 
відшкодування витрат по 
придбанню доїльного 
обладнання

од. розрахункові
дані 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Кількість сільських 
(селищних) рад, де 
плануються проводитись 
заходи 3 підвищення 
врожайності 
сільськогосподарських 
культур за рахунок 
запилення бджолами

од. розрахункові
дані 1 0 1 1 0 1 0 0 0

3 Ефективності
Сума фінансової підтримки 
власникам ОСГ на 
відшкодування витрат по 
придбанню доїльного 
обладнання

тис.грн. розрахункові
дані 0,885 0,000 0,885 0,885 0,000 0,885 0,000 0,000 0,000

Сума фінансової підтримки 
сільським (селищним) радам 
на проведення заходів з 
підвищення врожайності 
сільськогосподарських 
культур за рахунок 
запилення бджолами

ТИС.ПЗН.
розрахункові
дані 0,200 0,000 0,200 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000

4 Якості
Рівень забезпеченості 
фінансової підтримки 
власників ОСГ, яким 
планується відшкодування 
витрат по придбанню 
доїльного обладнання 
(відношення показника 
продукту до показника 
затрат)

% розрахункові
дані 100 0 100 100 0 100 0 0 0



Рівень забезпеченості 
фінансової підтримки 
сільських (селищних) рад, де 
плануються проводитись 
заходи 3 підвищення 
врожайності % розрахункові 100 0 100 100 0 100 0 0 0
сільськогосподарських 
культур за рахунок 
запилення бджолами 
(відношення показника 
продукту до показника 
затрат)

дані

За 2018 рік програма виконана на 100 % по фінансуванню від затвердженої у паспорті бюджетної програми. Всі кошти, отримані на фінансування програми, були спрямовані на відшкодування
вартості доїльного обладнання та на заходи з підвищення врожайності с/г культур за рахунок запилення бджолами.

Заступник голови Миргородської РДА

Начальник відділу ФГЗ Миргородської РДА

О.В. Гуржій
(Ініціали та прізвище)

Т.В. Сидоренко
(Ініціали та прізвище)


