
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Департаменту екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

____13 травня                  № __      58           _                    

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік  

 
1. _2800000     Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації_______  

               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2. _2810000     Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації_______ 

               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3. _2818312        __0512__      Утилізація відходів_________________________________________________________  

          (КПКВК МБ)  (КФКВК)                         (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  190000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0  гривень та спеціального 

фонду –  190000,0  гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми – ЗУ «Про  охорону навколишнього природного середовища», Програма охорони 

навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, рішення сесії обласної  ради від 20.12.2018 №2-16/VII 

«Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення сесії обласної ради від 04.04.2019 № 10-17/VII «Про затвердження переліку видатків 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік», спільне розпорядження голів Чернігівської ОДА та 

Облради від 06.05.2019р. №42. 

6

. 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

N з/п Цілі державної політики 
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. 

Мета бюджетної програми: Поліпшення санітарно-екологічного стану області, ліквідація забруднення землі та водоносних 

горизонтів, зменшення шкідливого впливу відходів       
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. 

Завдання бюджетної програми:  



 2 

 

N з/п Завдання 

1  Забезпечити санітарно-екологічний стан області, провести роботи пов’язані з ліквідацією забруднення землі та 

водоносних горизонтів, провести ряд заходів щодо зменшення шкідливого впливу відходів       
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. 

Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                   (грн) 

N з/п Напрями використання 

бюджетних коштів 

Загальни

й фонд 

Спеціальни

й фонд 

у тому 

числі бюджет 

розвитку 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

 1 Забезпечення облаштування 
сміттєзвалищ 

 

 190000  190000 

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

( грн)  

Найменування місцевої/ регіональної програми  
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 

Регіональна цільова програма - Програма охорони 

навколишнього природного середовища 

Чернігівської області на 2014-2020 роки 

- 190000 190000 

Усього  190000 190000 
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