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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 природних ресурсів та екології
Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

• ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

Природоохоронні заходи за рахунок цільових коштів 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20420,0 гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 гривень та спеціального 
фонду - 20420,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать 
до природоохоронних заходів " від 17.09.1996 р. №1147, рішення обласної ради від 21.04.2016 р. №19-5/2016 "Про затвердження Програми 
охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки", розпорядження Хмельницької 
облдержадміністрації від 11.02.2019р. №62/2019-р "Про затвердження Положення про Департамент природних ресурсів та екології 
Хмельницької обласної державної адміністрації ", розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 08.04.2019р. №242/2019-р "Про 
перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2019 рік ",



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми;
№ з/п Ціль державної політики

1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

7. Мета бюджетної програми: реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на території 
Хмельницької області. Підвищення рівня суспільної 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.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1. 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1. Проведення щорічного 

обласного заочного 
конкурсу «Природа 
України очима дітей 

Хмельниччини»

20420,0 20420,0

Усього 20420,0 20420,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
__ _____________________________________________________________ _____________________________________________  (гри)
№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1. Програма охорони навколишнього природного 

середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки 20420,0 20420,0
Усього 20420,0 20420,0



11. Результативні показники бюджетної програми: -
№ 
з/п

Показник Одиниця % 
виміру

Джерело 
інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Вартість придбання (виготовлення) подарунків та 
грамот для нагородження переможців конкурсу гри згідно 

кошторису 20420,0 20420,0

2 продукту
Кількість переможців

учнів
відповідно до 

Положення про 
конкурс

54

3 ефективності
Середні витрати на придбання (виготовлення) 1 
подарунку для переможця конкурсу грн розрахунково 378,15

4 якості *
Формування екологічної культури, розвитку естетичних 
здібностей засобами художньої творчості, а також 
популяризація природоохоронної роботи, сприяння 
розвитку екологічної освіти та поширення екологічних 
знань

відсоток розрахунково 100

Директор Департаменту природних 
ресурсів та екології Хмельницької обласної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступ і пц< директора Департаменту 
^^«^Ш^^^ельїіиііі.кої обласної державної

Т. В. Дзюблюк 
(ініціали та прізвище)

Я.Я. Дмитришен
(ініціали та прізвище)


