
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Кушугумська селищна рада                                                                                     
Розпорядження селищного голови № 12 від 04.01.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 0100000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, районних рад у містах

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, районних рад у містах

наказ
Кушугумська селищна рада                                                                     
    Розпорядження селищного голови № 12 від 04.01.2019 року
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 22,600.00 гривень, у тому числі загального фонду - 0.00 гривень та

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0118311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

спеціального фонду- 22,600.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
 1. Рішення сесії Кушугумської селищної ради № 2 від 22.12.2018 року «Про селищний бюджет на 2019 рік»;

 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР;
3. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI)

6. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів по запобіганню та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища

1 Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет Усього



ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова Загребельна Г.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

10. Результативні показники бюджетної програми:

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів 0.00 22,600.00 0.00 22,600.00
УСЬОГО 0.00 22,600.00 0.00 22,600.00

1 2 3 4
Усього 0.00

Селищний голова Загребельна Г.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)

Затрат 0.00

22,600.00

Продукту

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд

0.00

0 обсяг коштів на здійснення заходів з охорони та раціонального 
використання природних ресурсів

од. кошторис 0.00

1.00

22,600.00

Ефективності 0.00

0 кількість заходів з охорони та раціонального використання 
природних ресурсів, що планується здійснити

од. договір 0.00 1.00

0.000
питома вага обсягу коштів до запгального обсягу на здійснення 

заходів з охорони та раціонального вткористання природних 
ресурсів

відс. розрахунок 0.00 0.00

22,600.00
Якості 0.00

0 середні витрати на здійснення одного заходу грн. розрахунок 0.00 22,600.00


