
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент екології та природних ресурсів

(найменування головного розпорядника 
Донецької обл депжад м і н істря п ії

коштів місцевого бюджету) 
від 06 березня 2019 року № 84-од/93-19 
(в редакції наказу від ІС>!<?№ ІЯі-ра/13-19)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік
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Депаріамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

05  11 
(КФКВК)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)
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4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 46 433 596 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 
46 433 596 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року 
№ 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами) (далі -  Розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 № 1470/5-18), від 11 січня 2019 року 
№20/5-19 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік», від 01 лютого 2019 року №79/5-19 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» (із змінами) (далі -  Розпорядження голови ОДА від 01.02.2019 
№ 79/5-19), від 21 лютого 2019 року № 179/5-19 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 
2019 рік» (далі -  Розпорядження голови від 21.02.2019 № 179/5-19), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

6. Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п І (іль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони вод, відтворення водних ресурсів

7. Мета бюджетної програми
Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території області.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Охорона і раціональне використання водних ресурсів - 43 833 596 43 833 596
2 Розробка проектно-кошторисної документації по відновленню і 

підтриманню сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів
" 2 600 000 2 600 000

Усього - 46 433 596 46 433 596

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



з

гривень
№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5
1 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області 

на 2019 рік га основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
- 46 433 596 46 433 596

Усього - 46 433 596 46 433 596

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальн 
ий фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і 
раціонального використання водних ресурсів

гривень Розпорядження голови ОДА від 
06.12.2018 № 1470/5-18

43 833 596 43 833 596

Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної 
документації по відновленню і підтриманню 
сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів

гривень Розпорядження голови ОДА від 
06.12.2018 № 1470/5-18

2 600 000 2 600 000

2 продукту
Кількість об’єктів, по яких планується здійснити 
заходи з охорони і раціонального використання 
водних об’єктів

одиниць Розпорядження голови ОДА від
01.02.2019 №79/5-19,
21.02.2019 № 179/5-19

3 3

Кількість проектно-кошторисної документації по 
відновленню і підтриманню сприятливого 
гідрологічного режиму водних об’єктів

одиниць Розпорядження голови ОДА від
01.02.2019 №79/5-19,
21.02.2019 № 179/5-19

2 2

3 ефективності
Середні витрати на здійснення одного об’єкту з 
охорони і раціонального використання водних 
ресурсів

гривень Розрахунок 14 611 199 14611 199

Середні витрати на один захід з розробки проектно- 
кошторисної документації по відновленню і 
підтриманню сприятливого гідрологічного режиму 
водних об’єктів

гривень Розрахунок 1 300 000 1 300 000

4 якості
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Рівень готовності виконання заходів % Звіт - 100 100

Рівень готовності виконання заходів з розробки 
проектно-кошторисної документації

% Звіт 100 100

Директор департаменту екології та природних ресурсів 
Донецької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

___С.П. Натрус_______
(ініціали/ініціал, прізвище)

_____ І.С. Конакова_______
(ініціали/ініціал, прізвище)


