
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Департамент агропромислового розвитку 
Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
і наказ

Департамент фінансів Запорізької обласної 
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
03 квітня 2018 року N 28 /159_

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації___________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації___________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Реалізація програм у галузі 
лісового господарства і

3. 2417150 7150 мисливства________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2014,2 тис. гривень, у тому числі загальний фонд - 1091,2 тис.грн.; спеціальний фонд - 
923,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2012 №2456-УІ)

Закон України від 07 грудня 2017 року № 2246 -  VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік”

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення обласної ради від 01.03.2018 №63 «Про програму розвитку лісового фонду Запорізької області на період до 2022 року" 
Рішення сесії обласної ради від 22.03.2018 № 18 "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 63 
"Про обласний бюджет на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)



6. Мета бюджетної програми

Визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства області,спрямованих на посилення екологічних, соціальних 
функцій, охорону і захист лісів, вирішення питань щодо розбіжності місцеположення, форми або розміру ділянки, яка фактично представляє 
собою територію ПЗЛС, упорядкування земельних ділянок зайнятих ПЗЛС та реєстрація їх у Державному земельному кадастрі.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 2417150 0422 Реалізація програм у галузі лісового господарства та мисливства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
(тис. гри.)

з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ Завдання бюджетної програми загальний фонд
спеціальний

фонд разом

1 2417150 0422
Реалізація програм лісового господарства і 
мисливства 1 091,2 923,0 2 014,2

Усього 1 091,2 923,0 2 014,2

9. Перелік державних / регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. гри.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд
спеціальний

фонд разом
Про програму розвитку лісового фонду Запорізької 

області на період до 2022 року 2417150
1 091,2 923,0 2 014,2

Усього 1 091,2 923,0 2 014,2

10. Результативні показники бюджетної програми:

N
КПКВК Показники/завдання Одиниця

виміру Джерело інформації
Значення показника

з/п загальний фонд
спеціальний

фонд разом

2417150 Фінансування заходів з 
охорони та захисту лісу тис.грн. Рішення Запорізької обласної ради від 

22.03.2018 № 18 1 091,2 923,0 2014,2
1 затрат

1.1
створення нових 
мінералізованих смуг тис.грн. Дані Запорізького обласного управління 

лісового та мисливського господарства
543,0 - 543,0



1.2 догляд мінералізованих смуг тис.грн. Дані Запорізького обласного управління 
лісового та мисливського господарства

548,2 - 548,2

1.3
охорона лісових масивів у 
пожежнебезпечний період тис.грн. Дані Запорізького обласного управління 

лісового та мисливського господарства
- 611,1 611,1

1.4

Інвентарізація земель 
сільськогосподарського і 
лісогосподарського 
призначення

тис.грн. розрахунково 312,0 312,0

2 продукту

2.1 загальна площа створення 
мінералізованих смуг

км. Дані Запорізького обласного управління 
лісового та мисливського господарства

1100 - 1100

2.2 загальна площа догляду за 
мінералізованими смугами

км. Дані Запорізького обласного управління 
лісового та мисливського господарства

4 150,0 - 4150,0

2.3
кількість одиниць 
протипожежної та іншої 
техніки яка потребує ремонту

од. Дані Запорізького обласного управління 
лісового та мисливського господарства

15 15

2.4 загальна площа земель яка 
підлягає інвентарізації га. розрахунково 104,0 104,0

3 ефективності

3.1
витрати на створення одного 
кілометра мінералізованих 
смуг

тис.грн розрахунково 0,50 - 0,50

3.2
витрати на догляд одного 
кілометра мінералізованих 
смуг

тис.грн розрахунково 0,10 - 0,10

3.3
середні витрати на 
інвентарізацію одного 
гектара землі

тис.грн розрахунково - 3,0 3,0

3.4
середні витрати на одну 
одиницю протипожежної 
техніки

тис.грн розрахунково - 40,7 40,7



4 якості

4.1
відсоток створення 
мінералізованих смуг до 
загальної потреби

% розрахунково 14,0 - 14,0

4.2
відсоток доглядів 
мінералізованих смуг до 
загальної потреби

% розрахунково 14,0 - 14,0

4.3
відсоток відремонтованої 
противопожежної техніки до 
загальної потреби

% розрахунково - 20 20,0

4.4
відсоток проінвентарізованих 
земель до загальної потреби % розрахунково - 0,2 0,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм) :

Код
Найменування джерел 

надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План звітного періоду
загальний

фонд спеціальний фонд разом загальний фонд
спеціальни 

й фонд
1 2 3 4 5 6 7

1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм).

В.о. директора Департаменту агропромислового 
розвитку Запорізької обласної державної 
адміністрації

(Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації

А.В.Поляков

(ініціали та прізвище)

С.М.Медвідь

(Керівник фінансового органу)
^р#Гпи<#^ (ініціали та прізвище)


