
0110000

(найменування відповідального виконавця)

3 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КТПКВК МБ)

0118340

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Бурштинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

наказ

Бурштинська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Бурштинська міська рада0100000

6. Мета бюджетної програми:

Поліпшення стану навколишнього природного середовища на території міської ради за допомогою впровадження заходів по вирішені проблем 

несанкціонованих сміттєзвалищ та вивезення побутових відходів; зменшення проникнення каналізаційних стоків у грунтові води за рахунок 

будівництва централізованих каналізаційних мереж; збереження та відновлення зелених насаджень, реконструкція об"єтів зеленого господарства та 

інше.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

84,40тис гривень, у тому числі загального фонду -

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України 

«Про державний  бюджет на 2018 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019р"№24/65-18 від 20.12.2018 року.;

Програма природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки №23/21-16 від 23.12.16р

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

2. Бурштинська міська рада

(КТПКВК МБ)

гривень.спеціального фонду- 84,40тис

1



(підпис) (ініціали і прізвище)

32

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

начальник фінансового відділу Петровська О.І

0

Міський голова

4

(ініціали і прізвище)

1 3

(підпис)

4

Джура Р.О.

ПОГОДЖЕНО:

1 54

Загальний фонд Спеціальний фонд

2
затрат

6

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

1 84,40 0,00

1

Усього

№ з/п Усього

0,00

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

84,40

(тис.грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, утилізації ТПВ. 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів

3

84,40

Спеціальний фонд Усього

5 6 7
0,00

(тис.грн)

Показник

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Загальний фонд

84,40

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

0,00 84,40

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

Усього 0,00 84,40 84,40

УСЬОГО 0,00 84,40 0,00

84,40

0 продукту 0,00

0 обсяг видатків на проведення заходів ТПВ тис.грн. рішення сесії 0,00 84,40

6,00

0 площа сміттєзвалища га. дані відділу 0,00 3,75 3,75

0 кількість сміттєзбиральних машин шт. дані відділу 0,00 6,00

3,00

0 кількість вивезення сміття за рік шт. дані відділу 0,00 10,70 10,70

0 кількість несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ шт. дані відділу 0,00 3,00

0,00

0 середні вартість вивезення 1м. Куб. сміття тис.куб.м дані відділу 0,00 31,20 31,20

0 ефективності

0,00

0 Середнє навантаження вивезення сміття на 1 машину за рік тис.грн. дані відділу 0,00 1,83 1,83

0 якості


