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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 28
(код)

2. 28-1
(код)

3. 2818340
(код)

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації 
» (найменування головного розпорядника)

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

№ з/п Ціль державної політики
1. ___________ __________________________ Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.___________________

5. Мета бюджетної програми : реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на території 
Хмельницької області. Підвищення рівня екологічної свідомості - виконання науково - дослідних, проектних робіт, пропаганда екологічних 
знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, сприяння громадській діяльності у сфері охорони довкілля. Формування 
екологічної культури, розвитку естетичних здібностей та популяризація природоохоронної роботи.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
Підготовка та видання поліграфічної продукції з природоохоронної тематики; проведення конференцій, виставок, семінарів, 
фестивалів та інших заходів з питань охорони довкілля; виготовлення та розміщення екологічної реклами.



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№
з/п

Напрями 
використання 
бюджетних 

коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 20420,0 20420,0 16995,0 16995,0 3425,0 3425,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування 
місцевої/ 

регіональної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Хмельницької 
області на 2016- 

2020 роки

20420,0 20420,0 16995,0 16995,0 3425,0 3425,0



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 
з/
п

Показники Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків 
(наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд

усього загаль 
ний 

фонд

спеціаль 
ний 

фонд

усього загальни 
й фонд

спеціаль 
ний фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

Вартість придбання 
(виготовлення) 
подарунків та 

грамот для 
переможців 
конкурсу

Грн.. Згідно * 
кошторису

20420,0 20420,0 16995,0 16995,0 3425,0 3425,0

ППояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 продукту

Кількість 
переможців

учнів Відповідно 
до

Положення
про конкурс

54 54 54 54 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 ефективності

Середні витрати на 
придбання( 

виготовлення) 1 
подарунку для 

переможця 
конкурсу

Грн.. розрахунково 378,15 378,15 314,72 314,72 63,43 63,43

п ояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 якості

Формування 
екологічної 

культури,розвитку

відсоток розрахунково 100 100 100 100 0 0



У щорічному обласному заочному конкурсі «Природа України очима дітей Хмельниччини» у 2019 році взяло участь 112 учасників (учи 
навчальних закладів області).

естетичних
здібностей 

засобами художньої 
творчості, а також 

популяризація 
природоохоронної 
роботи,сприяння 

розвитку 
екологічної освіти

та поширення 
екологічних знань

п ояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Членами журі визначено 54 переможців конкурсу за трьома номінаціями: «Кращий малюнок», «Краща поробка» та «Краща фоторобота» у трьо: 
вікових категоріях: 6-9 років, 10-13 років та 14-18 років.

Під час проведення урочистого заходу з підбиття підсумків і нагородження, переможцям конкурсу вручено заохочувальні призи та грамоти.
Проведення конкурсу дало змогу підвищити рівень суспільної екологічної свідомості, сприяти пропаганді екологічних знань та громадськії 

діяльності у сфері охорони довкілля, а також формуванню екологічної культури, розвитку естетичних здібностей та популяризації природоохоронно 
роботи серед учнівської молоді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі, затверджені результативні показники досягнуто. Проведення конкурсу дало змогу підвищиті 

рівень суспільної екологічної свідомості, сприяти пропаганді екологічних знань та громадській діяльності у сфері охорони довкілля, а також формуваннк 
екологічної культури, розвитку естетичних здібностей та популяризації природоохоронної роботи серед учнівської молоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. 
Директор Департаменту

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 
бухгалтерського обліку та господарського

(підпис)

(підпис)

Тетяна ДЗЮБЛЮК 
(ініціали/ініціал, прізвище) 
Антоніна БУНЬКОВ А 
(ініціали/ініціап, прізвище)

забезпечення


