
№

Наказ  № 1 від 03 лютого 2021 року 

1.

2.

3.

гривень та

гривень.спеціального фонду-

№ з/п

Поліпшення стану довкілля міста шляхом раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, раціональне використання водних ресурсів та 

природних рослинних ресурсів

Поліпшення стану довкілля міста шляхом охорони і раціонального використання водних ресурсів та природних рослинних ресурсів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 301 200,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(код за ЄДРПОУ)

Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

36200391
(код за ЄДРПОУ)

(редакціїї наказу управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища  від "_25_" лютого 2021 №_5__)

3600000

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1152800000Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

3618340 8340 0540

3610000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 36200391
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

1 301 200,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядуванняі", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.09.91 № 1268 (зі змінами),  наказ МФУ 

від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про 

затвердження  Примірного преліку результативних показників бюджетних прорам для місцевих бюджетів за видатками, що  можуть здійснюватиссь з усіх місцевих бюджетів" (зі 

змінами),  наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет 

Кропивницької міської територіальнорї громади на 2021 рік" (зі змінами), Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки затверджена рішенням КМР від 

02.02.2021 року № 101.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Завдання



Любов БОЧКОВА

М.П.

2
затрат

0

Спеціальний фонд

Заходи щодо видання поліграфічної продукції з екологічнорї тематики

Усього 0

Спеціальний фонд

1 301 200

(Дата погодження)

(Назва місцевого фінансового органу)

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

53 4

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 

Показники

Олег ВОВЕНКО

0

Начальник управління

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

6 7

96

0
Заходи з озеленення міста

шт.
Клопотання управління освіти 

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

1 20 000 20 000

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4 5

Одиниця 

виміру

1 301 200

4

Загальний фонд

1 301 200

1

Забезпечення охорони навколишнього прирдного середовища

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

УСЬОГО 0 1 301 200 1 301 200

2
Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів
0 527 900 527 900

3 Озеленення міста 0 753 300 753 300

1

1 5

1 301 200

0 продукту

0

Обсяг видатків на виконання заходів з поліграфічної продукції 

екологічної тематики, раціонального використання і зберігання 

відходів виробництва і порбутових відходів, природних рослинних 

ресурсів та утримання зелених насаджень

грн.

Розрахунок до заходів програми

0 1 301 200

Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки 0 1 301 200

10 10

0
Кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики 

шт.
Клопотання управління освіти 

0 96

122

0

0 ефективності

0
Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів 

виробництва і побутовиз відходів
шт.

Договір
0 122

208

0
Середні видатки на 1 захід з озеленення міста

грн.
розрахунок

0 75 330 75 330

0
Середні видатки на виконання 1 заходу з поліграфічної продукції

грн.
розрахунок

0 208

1000

Рівень забезпечення виконання заходів з поліграфічної продукції, 

раціонального використання і зберігання відходів виробництва і 

порбутових відходів,  та утримання зелених насаджень

відс.

Розрахунок до заходів програми

0 100

4 327

0 якості

0
Середні видатки на 1 захід щодо раціонального використаннч 

відходів виробництва  і побутових відходів
грн.

розрахунок
0 4 327


