ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Уаправління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 1 від 24 січня 2020 року
( редакції наказу управління земельних відносин та охорони
навколишннього природного середовища Міської ради міста
Кропивницького від 25 вересня 2020 року "№ 6)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1

3600000

Уаправління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

(КТПКВК МБ)
2.

3610000

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

(КТПКВК МБ)
3

(найменування відповідального виконавця)

3618340

0540

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

1 559 900,00

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)
1 559 900,00

гривень, у тому числі загального фонду -

0,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Земельний кодекс України", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про охорону навколишнього середовища" від26.09.91 №1268 (зі змінами), Постанова КМУ України "Про
затвердження переліку видів діяльності що належаить до природоохоронних заходів від 17.09.1996 р №1147, наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 10.09.15 № 765 "Про внесення змін до наказу МФУ від 27.07.11 № 945 "Про затвердження
Примірного переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися в усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від
20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків бюджетів (зі змінами), Програма природоохоронних заходів місцевого значення на2018-2020 роки (зі
змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік" (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання

1

2

1

Забезпечення охорони навколишнього природного середовища

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

у тому числі бюджет
розвитку
5

0,00

219 400,00

0,00

546 600,00

0,00

1
1
2
3

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного
стану річок
Заходи з озеленення міста
Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових
відходів
УСЬОГО

0,00

Усього
6
219 400,00
546 600,00

793 900,00
0,00

793 900,00

1 559 900,00

0,00

1 559 900,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

0,00

1 559 900,00

1 559 900,00

0,00

1 559 900,00

1 559 900,00

Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки (зі змінами)
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п

Показник

1

2
затрат
Обсяг видатків на виконання заходів з підтримання санітарного стану
водних об`єктів, природних рослинних ресурсів та утримання зелених
насаджень, захід щодо раціонального використання і зберігання
відходів виробництва і побутових відходів
продукту
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану річок
Заходи з озеленення міста
Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів
виробництва і побутових відходів
ефективності
Середні видатки на 1 захід щодо відновлення гідрологічного режиму
та санітарного стану річок
Середні видатки на 1 захід з озеленення міста
Середні видатки на 1 захід щодо раціонального використання відходів
виробництва і побутових відходів
якості
Рівень забезпечення виконання заходів з охорони і раціонального
використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів, заходи
щодо раціон.використ.і зберіг.відх.виробн.і побут.відх.

Одиниця
виміру
3

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

Усього
7
0,00

Розрахунок до заходів програми
грн.

0,00

1 559 900,00

1 559 900,00

0,00

1,00

1,00

12,00

12,00

2,00

2,00

0,00
Договір

об`єкти
шт.

Договір
Договір

шт.

0,00

0,00
розрахунок

грн.

розрахунок

грн.

розрахунок

грн.

0,00

219 400,00

219 400,00

0,00

45 550,00

45 550,00

0,00

396 950,00

396 950,00
0,00

Розрахунок
відс.

0,00

100,00

Галина НЕГОДА

В.о.начальника управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
"____" вересня 2020 р
М.П.

Джерело інформації

Любов БОЧКОВА
(підпис)

(ініціали і прізвище)

100,00

