
від 11.08.2022 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

18 278,00 гривень, у тому числі загального фонду

(КФКВК)

9. Напрями використання бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження селищного голови

Ясінянська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

інші діяльність у сфері екелогії та охорони природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(найменування головного розпорядника)

(код)

гривень.

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

8. Завдання бюджетної програми

1. Ясінянська селещна рада0100000

Ясінянська селищна рада

(код)

01100002.

3. 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(найменування бюджетної програми)

0118330

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

18 278,00

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про державний бюджет", Закон України " Про відходи", Закон України "Про 

охорону навколишнього природного середовища",                                                                                                                                                                                                                                   Наказ 

Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

із  змінами та доповненням  Рішення сесії селищної ради від 18.02.2022 року № 1715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

із  змінами та доповненням  рішення сесії Ясінянської селищної ради від 11.02.2022 року № 2027

спеціального фонду-

(код)

111-о

№ з/п

1

Завдання

інша діяльність у сфері екоголії та охорони природних ресурсів

№ з/п

1

Ціль державної політики

Забезпечення екологічно безпечного збирання ,видалення,знешкодженням і захоронення відходів

5. Підстави для виконання бюджетної програми



гривень

гривень

М.П.

3

Загальний фонд

1 4

1

18 278,00

№ з/п

3 4

Загальний фонд Спеціальний фонд

0,001 18 278,00 18 278,00

Усього

0,00 18 278,00

5

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Усього

0,00 18 278,00 18 278,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

Начальник фінансового відділу

Селищний голова

53

18 278,0018 278,00

Одиниця 

виміру

4

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ініціал, прізвище)

Василина СЕНЕК

№ з/п

(Дата погодження)

 Фінансовий відділ Ясінянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

11.08.2022 року

(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0,00

Спеціальний фонд

6

1

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

Усього

7

5

№ з/п Показники

1 2

Усього

Програма іншої діяльності  сфері екології та охорони природних ресурсів на 2022 рік

2

Найменування місцевої / регіональної програми

Усього

Відновлення ,підтримання сприятлевого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тиса;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ,запобігання  їх утворення ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Покращення стану земель шляхом ліквідація стихійних звалищТПВ, запобігання їх утворенню;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Покращення стану земельних насаджень на території громади за рахунок висадження молодняку;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Боробьба з бурянами   та  амброзією;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Озеленення вулиць на території населених пунктів селищної ради ;                                                                                                                                   

2

Напрями використання бюджетних коштів


