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8. Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. 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.

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 2020 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2020р"№21/85-19 від 20.12.2019 року.;

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

рішення"Про план природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік"№18/88-20 від 29.01.2020 

року.

рішення"Про план природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік"№26/90-20 від 26.02.2020 

року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 317 487,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 5 317 487,00 гривень.

09206100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0110000 Бурштинська міська рада 04357466

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000 Бурштинська міська рада 04357466

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №212  від 05.05.2020 року 

Бурштинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)



№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

12

Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків (субвенція 3 ДПРЧ 

м. Галич у ДСНС України в Івано-Франківській області) МІСЦЕВА СУБВЕНЦІЯ 0,00 161 000,00 161 000,00

13 інші 0,00 150 000,00 150 000,00

УСЬОГО 0,00 5 317 487,00 5 317 487,00

1
Програма Природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017 -2020 роки
0,00 5 317 487,00

10
Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод
0,00 80 000,00 80 000,00

11 Ліквідація наслідків буреломів,сніголамів, вітровалів 0,00 60 000,00 60 000,00

8 Заміна каналізаційних мереж і споруд на них 0,00 425 000,00 425 000,00

9 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них 0,00 380 000,00 380 000,00

Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод 0,00 645 000,00 645 000,00

7
Аварійна заміна насосного обладнання , як такого що використало свої технічні 

можливості
0,00 191 000,00 191 000,00

Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків (субвенція 3ДПРЧ)

2
Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по м.Бурштин та с. 

Вигівка
0,00 1 116 000,00 1 116 000,00

1 2 3 4 5

2
Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти/

3
Заходи з озеленення

Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, сніголамів
4 Будівництво та заміна каналізаційних мереж і споруд на них

1 2 3 4 5

5 317 487,00

Спеціальний фонд Усього

1

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

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

розвитку небезпечних процесів

0,00 630 000,00 630 000,00

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

3 Заходи з озеленення.(обласні) 0,00 983 000,00 983 000,00

4 Аварійна заміна напірного каналізаційного колектора 0,00 198 000,00 198 000,00

5
Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів
0,00 298 487,00 298 487,00

6

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

5

9 аварійна заміна напірного каналізаційного колектора

10 Заміна каналізаційних мереж і споруд на них.

11 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод

6 Придбання установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових відходів (відвали)

7 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві

8 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по м.Бурштин та с. Вигівка

12

№ з/п Завдання



24 387,000

середня сума витрат на  заходи з захисту від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів.

од.

розрахунок відділу

0,00 24 387,00

180 000,00

0
середні витрати на на аварійну заміну напірного каналізаційного 

колектора
грн.

розрахунок відділу
0,00 198 000,00 198 000,00

0 середня вартість 1-го заходу з озеленення грн. розрахунок 0,00 180 000,00

12 000,00

0
середня сума витрат для проведення 1-го заходу з охорони підземних 

вод та ліквідації джерел забруднення
грн.

розрахунок відділу
0,00 173 000,00 173 000,00

0 середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок відділу 0,00 12 000,00

0,00

0 середні вартість вивезення 1м. Куб. сміття куб.м. дані відділу 0,00 0,12 0,12

0 ефективності

1,00

0

кількість проведених робіт на проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів.

грн. дані відділу 0,00 1,00 1,00

0
кількість заходів на аварійну заміну напірного каналізаційного 

колектора
од. дані відділу 0,00 1,00

4,00

0 кількість запланованих заходів з озеленення(обласна субв.) од. рішення сесії 0,00 1,00 1,00

0 кількість проведених заходів по ліквідації джерел забруднення од. рішення сесії 0,00 4,00

1 100,00

0
Кількість споруд, на яких планується провести роботи з їх 

розширення
од. дані відділу 0,00 1,00 1,00

0 кількість вивезення сміття за рік шт. дані відділу 0,00 1 100,00

3,75

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

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

0,00

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

0 продукту

60 000,00

0

Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх 

наслідків (субвенція 3 ДПРЧ м. Галич у ДСНС України в Івано-

Франківській області) МІСЦЕВА СУБВЕНЦІЯ

грн. рішення сесії 0,00 161 000,00 161 000,00

0 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів грн. рішення сесії 0,00 60 000,00

425 000,00

0

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою 

відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих 

вод

грн. рішення сесії 0,00 80 000,00 80 000,00

0 Заміна каналізаційних мереж і споруд на них грн. рішення сесії 0,00 425 000,00

645 000,00

0
Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, що використало 

свої технічні можливості
грн. рішення сесії 0,00 191 000,00 191 000,00

0
витрати на розширення необхідних споруд для очищення стічних 

вод, що утворюються в комунальному господарстві
грн. рішення сесії 0,00 645 000,00

983 000,00

0 будівництво каналізаційної мережі і соруд на них грн. рішення сесії 0,00 578 000,00 578 000,00

0 витрати на проведення заходів з озеленення грн. рішення сісії 0,00 983 000,00

530 000,00

0
витрати на проведення заходів з охорони підземних вод по ліквідації 

джерел їх забруднення
грн. рішення сесії 0,00 586 000,00 586 000,00

0

обсяг видатків на проведення заходів з охорони підземних вод та 

ліквідації джерел їх забруднення по вул. Незалежності (обласний 

бюджет)

грн. рішення сесії 0,00 530 000,00

630 000,00

0

обсяг видатків на проведення заходів від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів грн. рішення сесії 0,00 298 487,00 298 487,00

0 обсяг видатків на проведення заходів ТПВ грн. рішення сесії 0,00 630 000,00

0,00

Усього 0,00 5 317 487,00 5 317 487,00

0 затрат

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми



М.П.

10,00

0

темпи зростання витрат на роботи з розширення необхідних споруд 

для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві

відс.

розрахунок відділу

0,00 15,00 15,00

0
динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з 

попереднім роком
відс.

дані відділу
0,00 10,00

50,00

0
динаміка збільшення кількості заходів з охорони підземних вод та 

ліквідації джерел забруднення
відс.

дані відділу
0,00 10,00 10,00

0 збільшення продуктивності каналізаційного колектора відс. дані відділу 0,00 50,00

183,00

0
темпи зростання вартості заходів у порівнянні з попереднім роком

відс.
дані відділу

0,00 10,00 10,00

0 Середнє навантаження вивезення сміття на 1 машину за рік од. дані відділу 0,00 183,00

0 якості 0,00

05.05.2020

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Джура Р.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


