
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

_____________ сесії 

 
__.01.2019 р.                                       Летичів                                                № ___    
 

Звіт про виконання Програми підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників 

на території Летичівської селищної ради 

на 2017-2018 роки за 2018 рік 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської 

селищної ради на 2017-2018 роки за 2018 рік, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звіт про виконання Програми підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки за 

2018 рік взяти до відома (звіт додається). 

 

 
 

Селищний голова                                                               І. Тисячний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



Додаток до рішення __ сесії 

Летичівської селищної ради 

від __.01.2019 р. № __ 
 

Звіт  

про виконання Програми підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників на території Летичівської селищної ради  

на 2017-2018 роки за 2018 рік 

 

Метою програми є підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського 

населення шляхом підтримки особистих селянських, фермерських господарств 

та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників. 

Для ефективного виконання заходів Програми з селищного бюджету 

Летичівської селищної ради було виділено 142 тис. грн. Всього використано 

141,808 тис. грн. 

Кошти використано на відшкодування вартості доїльних апаратів 

вітчизняного виробництва, придбаних протягом періоду дії Програми для 

сімей, що утримують не менше 3 корів, в розмірі 50% вартості. 

Станом на 01.01.2019 року відшкодовано 50% вартості доїльних апаратів 

36 заявникам на загальну суму 141,808 тис. грн. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, моніторингу та 

звітності щодо їх виконання 

 

Інформація про виконання програми за 2018 рік 
  

1. __01____   Летичівська селищна рада___________________   

  КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми   

2. ___01___   Летичівська селищна рада___________________   

  КВКВ   найменування відповідального виконавця програми   

 

 

3. 

 

 

0117110 

  Програма підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської селищної ради на 

2017-2018 роки, затверджена рішенням 27 сесії Летичівської селищної ради VІІ скликання від 27.04.2017 р. 

№5_____________________________________________________________________________ 

  

 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення селищної ради про її затвердження  

  

 

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

Програма підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки 
(назва програми) 

 

№ 

з

/

п 

  

Захід 

  

Головний ви

конавець та 

строк викона

ння заходу 

  

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконання заходів 

(результативні 

показники виконання  

програми) 
Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцеви

й 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного п

ідпорядкува

ння) 

бюджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного під

порядкування 

кошти 

не 

бюджет

них 

джерел 

місцеви

й 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного 

підпорядку

вання) 

бюджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного під

порядкування 

кошти не 

бюджетни

х джерел 



1 

Відшкодування 

вартості 

доїльних 

апаратів 

вітчизняного 

виробництва, 

придбаних 

протягом 

періоду дії 

Програми для 

сімей, що 

утримують не 

менше 3 корів, в 

розмірі 50% 

вартості 

Виконавчий 

комітет 

Летичівсько

ї селищної 

ради 

142,0 142,0    141,808 141,808    

Станом на 01.01.2019 

року відшкодовано 

50% вартості доїльних 

апаратів 36 заявникам 

на загальну суму 

141,808 тис. грн. 

 

 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

142,0 142,0  141,808 141,808  0,192 0,192  

  

 

 

                        Селищний голова                                                                                                                І.Тисячний 
 


