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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту агропромислового розвитку
(найменування головного розпорядника

Запорізької обласної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)

/ V  C J ' 2  cZC'̂ CJD № Lf

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2400000
(код)

2. 2410000
(код)

Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника) 

Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 2418311 8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів_____________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 000 000 гривень, у тому числі загального фонду ________  гривень та спеціального фонду
З 000 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2012 №2456-VI);

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів»;
Рішення обласної ради від 12.12.2019 №131 "Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2020 році";

Рішення обласної ради від 01.03.2018 №63 «Про програму розвитку лісового фонду Запорізької області на період до 2022 року" (із змінами); 

Рішення сесії обласної ради від 12.12.2019 № 141 "Про обласний бюджет на 2020 рік".



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 Розвиток лісового господарства області, в тому числі збільшення лісистості області

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення екологічних функцій та зменшення загрози деградації земель

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о
J 4 5

1
Створення захисних лісових насаджень на 
еродованих землях - 3 000 000,0 3 000 000,0

Усього - 3 000 000,0 3 000 000.0

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

N з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 оJ 4 5

1
Про програму розвитку лісового фонду Запорізької 
області на період до 2022 року - 3 000 000,0 3 000 000,0

Усього - 3 000 000,0 3 000 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показники/завдання Одиниц 
я виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
1 затрат

1.1
обсяг витрат для створення лісових 
насаджень грн.

Дані Запорізького обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства

- 3 000 000,0 3 000 000,0

2 продукту



2.1 площа створення лісових насаджень га.
Дані Запорізького обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства

- 300,0 300,0

оJ ефективності

3.1
витрати на створення одного гектара площі 
лісових насаджень грн. розрахунково - 10 000,0 10 000,0

4 ЯКОСТІ

4.1
відсоток створених захисних лісових 
насаджень до загальної потреби % розрахунково . - 10,0 10,0

Директор Департаменту агропромислового 
розвитку Запорізької обласної державної 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис'

А.Поляков

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. Медвідь

(ініціали/ініціал, прізвище)


