
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 
Департамент агропромислового розвитку Закарпатської 

обласної державної адміністрації 

               (найменування головного розпорядника 

_______________________________________ 
                         коштів місцевого бюджету) 

14.02.2019   №  2 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 2400000 
(код) 

 

Департамент агропромислового розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника) 

 

2. 2410000 
(код) 

 

Департамент агропромислового розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця) 

 

3. 2418311 
(код) 

 

0511 
(КФКВК) 

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 
(найменування бюджетної програми) 

 

 

 

 

 



2 
 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 660000,00 гривень, у тому числі загального фонду _________ гривень та 

спеціального фонду 660000,00 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України “Про місцеве самоврядування”, Земельний кодекс України ст.209, рішення 

Обласної ради від 13.12.2018 №1346 “Про обласний бюджет на 2019 рік” 

 

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

№ з/п  Ціль державної політики 

 1 Раціональне використання земель , удосконалення та стабілізація землекористування 

    

  

 

7. Мета бюджетної програми Освоєння нових земель, підвищення родючості земель, поліпшення угідь та охорони земель. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

1  Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів  
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9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                     гривень 

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

 1 2 3  4   5 

1  Покращення якості ґрунтів    660000,00   660000,00 

     

Усього   660000,00 660000,00  

 

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

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

     

     

Усього    
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11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

  Обсяги компенсації, що буде 

надана підприємствам 

агропромислового комплексу 

для покращення якості ґрунтів 

грн.. кошторис  660000,00 660000,00 

2 продукту      
  Кількість підприємств 

агропромислового комплексу , 

яким буде надана часткова 

компенсація 

од. Звітні дані  5 5 

3 ефективності      

 Вапнування кислих ґрунтів га. Розрахункові дані  550 550 
4 якості      

 Покращення якості ґрунтів га Розрахункові дані  550 550 
 

Директор департаменту агропромислового розвитку 

Закарпатської обласної державної адміністрації 

  

 ____________ 

(підпис) 

  

Ю.Ю.Лесьо 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 

Директор департаменту  
 ____________ 

(підпис) 

 
 П.Д.Лазар 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
Дата погодження  

М. П. 


