
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.05.2021 р. № 102

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0100000 Слобожанська селищна рада 04397508

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

2. 0110000 Слобожанська селищна рада 04397508

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118311 8311   0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 20552000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –51658789 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 51658789 
гривень .

Конституція України, бюджетний кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про 
держбюджет на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів  України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» зі змінами, рішення 2 сесії селищної ради від 22.12.2020 року № 56-VIII, рішення 6 сесії селищної ради від 11.02.2021 року № 170-VIII, рішення 8 сесії селищної ради від 18.03.2021 
№ 236-VIII, рішення 9 сесії селищної ради № 280-VIII , рішення 11 сесії селищної ради від 20.05.2021 року № 350-VIII

№
з/п

Виконання природоохоронних заходів по покращенню екологічного стану, забезпечення раціонального природокористування в інтересах збереження природи та довгострокового стійкого і 
ефективного соціально-економічного розвитку, гарантування екологічно-безпечного навколишнього природного середовища, його оптимізація для здорових умов праці, відпочинку  і 
життєдіяльності населення



8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень

2 Вдосконалення екологічних питань

3 реконструкція та реставрація інших об'єктів

4 охорона та раціональне використання водних ресурсів

5 раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

6 забезпечення охорони навколишнього середовища

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень 0 34,939,836 34,939,836

6 забезпечення охорони навколишнього середовища 0 16,718,953 16,718,953

Усього 0 51,658,789 51,658,789

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0 51,658,789 51,658,789

Усього 0 51,658,789 51,658,789

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Капремонт звичайних та лугових газонів грн. кошторис 0.00 28,070,790.00 28,070,790.00

Придбання сміттєвозу грн. кошторис 0.00 6,950,000.00 6,950,000.00

грн. кошторис 0.00 6,771,446.00 6,771,446.00

реконструкція та реставрація інших об'єктів грн. кошторис 0.00 9,866,553.00 9,866,553.00

2 продукту

кількість заходів од. розрахунок 0.00 1.00 1.00

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Довгострокова програма природоохоронних заходів Слобожанської селищної ради Чугуївського району на 202-
2025роки

№
з/п

Джерело
інформації

реконструкція водойми з поліпшенням їїтехнічного стану та 
благоустрою у с.Донець



1 2 3 4 5 6 7

кількість шт. розрахунок 0.00 1.00 1.00

кількість шт. розрахунок 0.00 1.00 1.00

кількість проведених заходів од. розрахунок 0.00 1.00 1.00

3 ефективності

середньорічна вартість проведених заходів грн. розрахунок 0.00 28,070,790.00 28,070,790.00

середньорічні витрати грн. розрахунок 0.00 6,771,446.00 6,771,446.00

середньорічні витрати грн. розрахунок 0.00 6,950,000.00 6,950,000.00

середньорічна вартість заходів грн. розрахунок 0.00 9,866,553.00 9,866,553.00

4 якості

питома вага відс. відсоток 0.00 100.00 100.00

питома вага відс. відсоток 0.00 100.00 100.00

питома вага відс. відсоток 0.00 100.00 100.00

питома вага відс. відсоток 0.00 100.00 100.00

Заступник селищного голови Олена ТИМЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління Наталія БАРДАКОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.05.2021 р.

М.П.


	Паспорт бюджетної програми 0118

