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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного 
та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, 
сільс_________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджет}')

01.07.2022№ 36/02,02-04

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Деражнянська міська рада 04403025

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

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

Деражнянська міська рада 04403025

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0118311

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

й,.. П(-.. Охорона та раціональне використання природних ресурсів ттсслоопол

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 58 364,73 гривень, у тому числі загального фонду 8 496,26 гривень та

спеціального фонду- 49 868,47 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
їакоп України " Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2020 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Державне управлінні";
• Рішення міської ради від 11.02.2022 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік".
• Рішення міської ради від 01.07.2022 №9 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

охорона та раціональне використання природних ресурсів



1|охорона та раціональне використання природних ресурсів

ета бюджетної програми
>она та раціональне використання природних ресурсів

івдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

охорона та раціональне використання природних ресурсів

іпрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
проведення земляних робіт екскаватором-драглайн ЕО-3211 0.00 49 868,47 49 868,47

• послугиз лабораторних досліджень проб води та грунту р.Вовк (пляж) 1 649,26 0,00 1 649.26
1 послуги з обстеження водних об'єктів, проведення підводного фото і відеознімання 6 847,00 0,00 6 847,00

УСЬОГО 8 496,26 49 868,47 58 364,73

Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
Програма "Питна вода" Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 
роки, зі змінами від 1 07.2022р. 8 496.26 0,00 8 496.26

Усього 8 496,26 0,00 8 496,26

’езультативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяги витрат на проведення земляних робіт екскаватором драглайн 
ЕО-3211

грн. рішення міської ради 0,00 49 868.47 49 868,47

обсяги витрат на оплату' послуг за лабораторні дослідження проб 
води та грунту р.Вовк (пляж)

грн. рішення міської ради І 649,26 0,00 1 649,26

обсяг витрат на оплату послуг за обстеження вожних об’єктів, 
проведення підводного фото і відеознімання

грн. рішення міської ради 6 847,00 0,00 6 847.00

продукту
кількість послуг, робіт на які виділяється фінансування од. рішення міської ради 0,00 1,00 1,00

кількість послуг з лабораторих досліджень од. угода 1,00 0,00 1,00
кількість послуг з обстеження воодних об'єктів од. угода 1,00 0,00 1,00

ефективності
середні втрати на один вид робіт, послуг грн. розрахунково 0,00 49 868,47 49 868,47

середні витрати на один вид послуг з лабораторного дослідження грн. розрахунково 1 649,26 0,00 1 649,26
середні виграти на один вид послуг з обстеження вожних об'єктів грн. 6 847,00 0.00 6 847,00

ЯКОСТІ



відсоток забечпеченості фінансування в і де. розрахунково 0,00 100,00 100,00
відсоток забеспеченності фінансування оплати послуг відс. розрахунково 100,00 0,00 100,00
відсоток забезпеченності фнансування оплати послуги відс. ( „розрахунково 100,00 0,00 100,00

Міський голова А.М Ковпак
(підпис)

В.П.Петрів

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)


