
1.

2.

3. 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

36200391

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану довкілля міста шляхом охорони і рацонального використання видних та природних рослинних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

3610000
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

36200391

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

11201100000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

3618340 8340

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

3600000
Орган з питань земельних відносин

Завдання

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Заходи з озеленення міста

 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Тендерна пропозиція була меншою

0,00 -46,00

7

512 527,00546 600,00 0,000,00 546 600,00

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1

6

спеціальний 

фонд
усього

3 4 5

загальний 

фонд
усього

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
8

Поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення регулювання використання природних ресурсів, координації підприємств різних форм власності та території міста Кропивницького з метою дотримання ними 

вимог природоохоронного законодавства України

1 2

 усього

1 Інша діяльність  у сфері екології та охорони природних ресурсів

  

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

512 527,00 0,00 -34 073,00 -34 073,00

9 10 11

219 354,00 -46,002
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок
0,00 219 400,00 219 400,00 0,00 219 354,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок меншої тендерної пропозиції

1 525 781,00 1 525 781,00 0,00 -34 119,00 -34 119,00УСЬОГО 0,00 1 559 900,00 1 559 900,00 0,00

0,00 793 900,00 793 900,00 0,00 0,00 0,003
Заходи  щодо раціонального викоритстання і зберігання відходів 

виробництва і побутових відходів
0,00 793 900,00 793 900,00



9

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд
загальний фонд

загальний 

фонд
усього

10 11 12 13

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

  

8 9 10

усього

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

-35 250,00

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

0,00 -35 250,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Усього 0,00

0

Програма природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки
0,00 1 524 650,00

затрат

3 7654

1 559 900,00 1 559 900,00 0,00 1 524 650,00

усього
загальний 

фонд

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1 3 4 5 62

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

7

0 1524650 1524650,00 0,00 -35250,00 -35250,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок меншої тендерної пропозиції

0

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.

грн.

Розрахунок до заходів програми

0 1559900 1559900

-35 250,00 -35 250,001 559 900,00 1 559 900,00 0,00 1 524 650,00 1 524 650,00 0,00

8

0

Заходи щодо 

відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного режиму 

та санітарного стану 

річок

об`єкти

Договір

0 1 1 0 1

0 продукту

1,00 0,00

0 2

0,00 0,00

0
Заходи з озеленення 

міста
шт.

Договір
0 12 0,0012 0 12 12,00 0,00 0,00

2,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

0

Заходи щодо 

раціонального 

використання і 

зберігання відходів 

виробництва і побутовиз 

відходів

шт.

договір

0 2 2



(ініціали та прізвище)

 Олена ДЄЄВА
(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

начальник управління Олег ВОВЕНКО

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма природоохоронних заходів виконана на 100 відсотків. Різниця відхилення за рахунок закупки за меншу ціну.

219354,00 0,00 -46,00 -46,00

0

Середні видатки на 1 

захід щодо відновлення 

гідрологічного режиму  

та санітарного стану 

річок

грн.

Договір

0 45660

0

Середні видатки на 1 

захід з охоронит 

природних рослинних 

ресурсів

грн.

розрахунок

0 219400 219400 0 219354

Аналіз стану виконання результативних показників: За рахунок коштів фонду охорони навколишнього середовища проведено заходи з охорони та використання водних ресурсів-результатом виконаного заходу підтримано належний санітарний 

стан річки Інгул в центрі міста. Реалізація заходу з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів здійснено заходи з видалення аварійних дерев та озеленення на території навчальних закладів. Раціональне використання і 

зберігання відходів виробництва і побутових відходів-розпочато роботу з виготовлення контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів для закладів освіти, таким чином буде забезпечено тереотичний бік (озброєння знаннями), так 

і практичні (створити умови для роздільного збору сміття. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики-виготовлено комплекти наклейок з написом правильного сортування сміття для кожного окремого виду сортування. 

396385,00 0,00 -565,00 -565,00

-2949,00

0

Середні видатки на 1 

захід щодо 

раціонального 

використаннч відходів 

виробництва  і 

побутових відходів

грн.

Розрахунок

0 396950 396950 0 396385

45660 0 42711 42711,00 0,00 -2949,00


