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 облдержадміністрації
коштів місцевого бюджету)
від 14 лютого 2019 року № 49-од/93-19
(в редакції наказу від

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

і.

2.

3.

2800000
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(Код)

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

2 8 18 3 3 0

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)
0 5 40
(КФКВК)

Інша діяльність у сфері екологіїта охорони природних ресурсів
(найменування бюджегної програми)

2

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 306 948 044 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду
306 948 044 гривень.
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D03BHTKV Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» (із змінами) (далі Розпорядження голови Д
д
№79/5 19) від 2 1 лютого 2019 року № 179/5-19 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища <
М 19 рік,^Ц і ї - ^
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» Z . L від 21.02.2Sl9 № 179/5-19), накат Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 8
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної нрогра\|и
Ціль державної політики
№ з/п
І
Іокнащсння
стану
навколишнього
природного
середовища
та
забезпечення раціонального використання природних ресурсів
1
7. Мета бюджетної програми
Охорона та поліпшення природного середовища на території області.
8 .Завдання б юджетної п р о г р а м и _____________________ _______________ ___________ ____________________________________
Завдання
------------------------------------------------Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів
1
9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів
та ресурсів тваринного світу_________________________ ____________
Збереження природно-заповідного фонду
Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових

3

4
171 702 177

5
171 702 177

-

4 429 650
64 565 200

4 429 650_
64 565 200

Впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої
системи МОНІТООИИР/
Наука, інформація, освіта, проведення СЕО

"

50 130 182

50 130 182

-

7 550 000

7 550 000

1
2
3
4
5

з
Резерв

6

-

Усього

8 570 835
306 948 044

8 570 835
306 948 044

-

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої/рсгіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області
на 2 0 19 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
Усього

3
-

4
306 948 044

5
306 948 044

-

306 948 044

306 948 044

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальн
ий фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

гривень

Розпорядження голови ОДА
від 06.12.2018 № 1470/5-18

171 702 177

171 702 177

гривень

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

4 429 650

4 429 650

64 565 200

64 565 200

50 130 182

50 130 182

7 550 000

7 550 000

8 570 835

8 570 835

9

9

2

затрат
Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального
використання природних рослинних ресурсів та ресурсів
тваринного світу
Обсяг витрат на здійснення заходів зі збереження природнозаповідного фонду
Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального
використання і зберігання відходів і побутових відходів
Обсяг кош тів на виконання заходів із впровадження,
обслуговування, функціонування автоматизованої системи
моніторингу
Обсяг коштів на виконання заходів науки, інформації, освіти,
проведення СЕО
Резерв нерозподілених коштів
продукту
Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і

гривень

“

гривень

Розпорядження голови ОДА
від 06.12.2018 № 1470/5-18

гривень

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

-

Розпорядження голови ОДА

-

гривень

одиниць

4

раціонального використання природних рослинних ресурсів та
ресурсів тваринного світу
Кількість заходів, що планується здійснити зі збереження
природно-заповідного фонду
Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення
раціонального використання і зберігання відходів і побутових
відходів
Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження,
обслуговування, функціонування автоматизованої системи
моніторингу
Кількість заходів, що планується здійснити із науки, інформації,
освіти, проведення СЕО
*
3

4

ефективності
Середні витрати па один захід з охорони і раціонального
використання природних рослинних ресурсів та ресурсів
тваринного світу
Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного
фонду
Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального
використання і зберігання відходів і побутових відходів
Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування,
функціонування автоматизованої системи моніторингу
Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти,
проведення СЕО
*

-

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

гривень

Розрахунок

19 078 020

19 078 020

гривень

Розрахунок

885 930

885 930

гривень

Розрахунок

8 070 650

8 070 650

гривень

Розрахунок

**

3 856 168

3 856 168

гривень

Розрахунок

-

686 364

686 364

-

-

-

-

-

%

Звіт

100

100

%

Звіт

100

100

%

Звіт

100

100

%

Звіт

100

100

ОДИНИЦЬ

одиниць

одиниць

одиниць

-

5

5

8

8

13

13

11

11

-

-

ЯКОСТІ

Рівень готовності виконання заходів з охорони і раціонального
використання природних рослинних ресурсів та ресурсів
тваринного світу
Рівень готовності виконання заходів зі збереження природнозаповідного фонду
Рівень готовності виконання заходів із забезпечення раціонального
використання і зберігання відходів і побутових відходів
Рівень готовності виконання заходів із впровадження,

-

5

обслуговування, функціонування автоматизованої системи
моніторингу_____________________________________________ _
Рівень готовності виконання заходу із науки, інформації, освіти,
проведення СЕО______________ ______________________ ______
* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охо

Звіт

%

навколишнього природного середовища на суму 8 570 835 тис. гри.

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донець кої облдержадм ін істрації

С.П. Натрус
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації
(підпис)

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

