ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань цивільного захисту Полтавської
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

«11» травня 2017 року № 21/_57_

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.

67

Управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

2.

671

(найменування головного розпорядника)

Управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

6719110 ___0511____ Охорона і раціональне використання природних ресурсів______
(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 630 000,00 гривень, у тому числі :
загального фонду –

гривень

спеціального фонду – 7 630 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
– Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
– Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
– Закон України «Про охорону земель»;
– Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;
– Закон України «Про рослинний світ»;
– Лісовий кодекс України;
– Земельний кодекс України;
– Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
– Указ Президента України «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень» від
04.11.2008 № 995;
– Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затверджена рішенням ХХVІ позачергової
сесії облради VІ скликання від 16.01.2015;
– Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів» (зі змінами);
– Рішення сьомої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 29 квітня 2016 року № 92 «Про
затвердження обласної цільової Програми комплексного розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини на
період 2016-2025 роки»;
– Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки («Довкілля2021»)
6. Мета бюджетної програми:
Оцінка екологічного стану окремих компонентів довкілля: стану повітряного та водного середовища,
земельних і лісових ресурсів, рослинного й тваринного світу.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п
-

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн.)
№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

1.

6719110

0511

2.

6719110

0511

3.

6719110

0511

4.

6719110

0511

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

4
Створення і вирощування захисних
лісових насаджень на землях
лісового фонду та землях запасу
Проведення наземних хімічних
винищувальних заходів
Проведення польових робіт з
базового лісовпорядкування
Поліпшення екологічного стану,
розчистка і збільшення водності
ділянок річок
Всього

5

6

7

2 304 558,00

2 304 558,00

551 890,00

551 890,00

4 143 552,00

4 143 552,00

630 000,00

630 000,00

7 630 000,00

7 630 000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
Регіональна програма охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки з урахуванням регіональних
пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки
(«Довкілля-2021»)
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

2

3

4

5

7 630 000,00

7 630 000,00

7 630 000,00

7 630 000,00

6719110

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

*

Назва показника
Завдання 1

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення
показника

6719110

Створення і вирощування захисних лісових насаджень на землях лісового фонду
та землях запасу
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Площа лісу
Показники ефективності
Середня вартість
Показники якості
Відсоток оновлення лісу

грн.

кошторис

га

розрахунок

270

грн.

розрахунок

8 535

%

розрахунок

0,01

грн.

кошторис

га

розрахунок

4 300

грн.

розрахунок

128

2 304 558,00

Завдання 2
6719110

Проведення наземних хімічних винищувальних заходів
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Площа лісу
Показники ефективності
Середня вартість
Показники якості
Відсоток захисту лісу від шкідників

%

551 890,00

80

Завдання 3
6719110

Проведення польових робіт з базового лісовпорядкування
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Площа лісу
Показники ефективності
Середня вартість
Показники якості
Відсоток базового ліслвпорядкування

грн.

кошторис

га

розрахунок

129,5

грн.

розрахунок

32

%

4 143 552

56

Завдання 4
6719110

Поліпшення екологічного стану, розчистка і збільшення водності ділянок річок
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Протяжність
Показники ефективності
Середня вартість
Показники якості
Відсоток розчистки річки

грн.

кошторис

м

розрахунок

256

грн.

розрахунок

2 460,1

%

630 000,00

0,01

