ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент агропромислового розвитку
Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Запорізької обласної
державної адміністрації
‘(найменування місцевого фінансового органу)

квітня 2018 року N

& !/Р Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

2400000

Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації_______________

(К П К В К МБ)

2410000

(найменування головного розпорядника)

Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації_______________

(КГІКВК МБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

2418310

8310

(К П К В К МБ)

(КФ КВК)

Запобігання та ліквідація
забруднення навколишнього
природного середовища________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6390,8 тис. гривень, у тому числі загальний фонд - 0,0 тис.грн.; спеціальний фонд - 6390,8
гис. гри.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2012 №2456-У1)
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
виконання місцевих бюджетів»;

складання

та

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 22.03.201 8 № 18 "Про внесення змін до рішення Запорізької обласної ради від 30.1 1.2017 № 63 "Про
обласний бюджет на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)

.ста

оюджетної 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
1

КГІКВК
2418311

КФКВК

Назва підпрограми

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

з/п
1

КПКВК

КФКВК

2418311

0511

Підпрограма/ Завдання бюджетної програми

загальний фонд спеціальний фонд

Охорона та раціональне використання природних
ресурсів
Усього

разом

-

6 390,8

6 390,8

-

6 390,8

6 390,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
Про програму розвитку лісового фонду Запорізької області
на період до 2022 року

КПКВК

загальний фонд спеціальний фонд

разом

2418311

-

6 390,8

6 390,8

Усього

-

6 390,8

6 390,8

10. Результативні показники бюджетної програми:
N
КПКВК

1Іоказники/завдання

з/п
2418311
1

1.1

Одиниця
виміру

Значення показника
Джерело інформації
загальний фонд спеціальний фонд

Створення захисних лісових
насаджень на еродованих
землях
за т р а т

тис.грн. Рішення Запорізької обласної ради від
22.03.2018 № 18

обсяг витрат для створення
лісових насаджень

тис.грн.

Рішення Запорізької обласної ради від
22.03.2018 № 18

-

разом

6390,8

6390,8

6390,8

6390,8

