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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ 

                ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

  

 Н А К А З 

 

___________       Київ                   № ___ 

 
Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік  

 

Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» та Правил складання паспортів 

бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами), 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 

3901640 «Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській 

області», погоджений Міністерством фінансів України 19 березня 2021 року, 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Замлинського Р.Т. 
 

 

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр                  Олексій РЕЗНІКОВ 



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000004812F002ACE8500 
Підписувач Замлинський Ростислав Теодозійович 
Дійсний з 07.07.2020 по 07.07.2022

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України 

Н7>"P+8M*4'ЕО  
22/12.2-1273-21 від 12.03.2021

1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2021 рік 

Міністерство з питань  реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

(найменування головного розпорядника 

окупованих територій України 

 коштів державного бюджету) 

від  № 

390 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 3901000 Апарат Міністерства з питань  реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

3. 3901640 0490 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4. тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

 та із спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 30 000,0 

 30 000,0 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 1081 «Про залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту
“Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)”»;

договір про безповоротну передачу коштів між Міністерством фінансів України та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 

6825.03.2021
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08.02.2021 № 13010-05/17. 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Відновлення та розвиток Луганської області. Відновлення необхідної для людей життєво важливої інфраструктури та соціальних послуг, а саме: економічне 

відновлення, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до 

фінансових послуг, розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства. 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Покращення сприятливого бізнес-середовища та стимулювання спроможності сільськогосподарських товаровиробників до саморозвитку 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Будівництво агрологістичного і сервісного центру (Аграрного хабу) в м. Старобільськ Луганської області (І етап) 

 2 Впровадження сучасних технологій в тестуваннях безпечності сільськогосподарської продукції (І етап) 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Виготовлення проектно-кошторисної документації для Аграрного хабу  1  7 288,0  7 288,0 

Виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки 

харчових продуктів 

 2  5 848,0  5 848,0 

Консультаційні послуги з розробки технічного завдання щодо реалізації механізму підтримки  інноваційних кластерів 

розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області 

 3  2 910,0  2 910,0 

Операційні витрати по реалізації проекту  4  13 954,0  13 954,0 

 30 000,00  30 000,00 Всього 

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 10. 

Код державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

тис. гривень 

11 Результативні показники бюджетної програми: 
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№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 989 611,0  1 Загальний обсяг залучення кредитних коштів на реалізацію проекту «Східна 

Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)» (в частині 

Мінреінтеграції) 

тис.грн. Угода про позику від 

17.12.2020 

№ 9175-UA між 

Україною та 

Міжнародним банком 

реконструкції та 

розвитку (за курсом 

НБУ на 01.01.2021) 

 989 611,0 

 10,0  2 Кількість консультантів Групи управління Проектом од. Контракти,  план 

закупівель 

 10,0 

продукту 2 

 1,0  1 Кількість комплектів виготовленої проектно-кошторисної документації для 

реалізації проекту по створенню Аграрного хабу 

од. План закупівель, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 1,0 

 1,0  2 Кількість комплектів виготовленої проектно-кошторисної документації для 

реалізації проекту по створенню лабораторії випробування сільськогосподарської 

продукції та безпеки харчових продуктів 

од. План закупівель, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 1,0 

 1,0  3 Кількість розроблених технічних завдань для укладання контракту для реалізації 

механізму підтримки  інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на 

базі громад Луганської області 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 1,0 

ефективності 3 

 109,0  1 Середньомісячна заробітна плата одного консультанта Групи управління проектом тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 3,0  1 Рівень реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових 

організацій 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  2 Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації для початку робіт по 

створенню Аграрного хабу 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  3 Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії 

випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  4 Рівень розробки технічного завдання для укладання контракту для реалізації 

механізму підтримки  інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на 

базі громад Луганської області 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 
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12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Перший заступник Міністра 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ Дата 
19.03.2021 № 19040-17/4-5/9010



 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00  
Підписувач Улютін Денис Валерійович 
Дійсний з 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb=,%*NО   
 

19040-17/4-5/9010 від 19.03.2021 
 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

 паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України за КПКВК 3901640 «Розвиток 

інфраструктури сільського господарства у Луганській області» 

 

 

 

Перший заступник Міністра фінансів                                         Денис УЛЮТІН 

 

 «_____» ____________ 2021 
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