
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. _2818320        __0520___      Збереження природно-заповідного фонду______________________________________  

          (КПКВК МБ)  (КФКВК)1                         (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  2190000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0  гривень та спеціального 

фонду –  2190000,0  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. 
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. 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

N з/п Цілі державної політики 

 

7. Мета бюджетної програми: Збереження та розширення територій природно-заповідного фонду; запобігання знищенню чи 

пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду; організація територій, охорона, 

відтворення та рекреаційне використання об’єктів природно-заповідного фонду 
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8. Завдання бюджетної програми: Забезпечити збереження існуючих та розширити території природно-заповідного фонду; 

запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду; організація 

територій, охорона, відтворення та рекреаційне використання об’єктів природно-заповідного фонду 

9

. 

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 Збереження існуючих та 

створення нових об’єктів 

природно-заповідного фонду 

 2190000  2190000 

 

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

( грн)  

Назва 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 

 

 

- 2190000 2190000 

Усього  2190000 2190000 
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11. Результативні показники бюджетної програми: 

N 

 

Показник Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Збереження існуючих та 

створення нових об’єктів 

природно-заповідного фонду 

     

 затрат  рішення обласної 

ради                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розрахунок    

   

 обсяг видатків на розробку 

проектів землеустрою 
 грн.  700000 700000 

 обсяг видатків на розробку 

проектів організації 

територій об’єктів ПЗФ 

 грн. 
 

1490000 1490000 

 продукту        

 загальна площа об’єктів 

ПЗФ, що потребує 

розроблення проектів 

землеустрою 

га 

 

2500 2500 

 кількість об’єктів ПЗФ на які 

будуть розроблені проекти 

організації території 

шт. 
 

 1 1  

 кількість об’єктів ПЗФ, які 

будуть оснащені технічними 

засобами  

шт. 
 

1 1  

 ефективності      

 видатки на розробку проекту 

землеустрою на один гектар 

площі об’єктів ПЗФ 

грн  
 

 280 280  



 4 

 


