МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рікВідповідно до Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-ІХ
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання,
затверджених
наказом
Міністерства
фінансів
України
від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року
за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2409060 «Ведення лісового і
мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді», що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми
на 2019 рік Міністерства аграрної політики та продовольства України
за КПКВК 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і
захист лісів в лісовому фонді», затверджений наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 21 березня 2019 року № 146.

Міністр

ілексій ОРЖЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)
Bij*

J3

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
240
(КПКВК ДБ)

2409000
(КПКВК ДБ)

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

Державне агентство лісових ресурсів України
(найменування відповідального виконавця)

2409060

0422

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

462 034,6

тис, гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

5., Підстави для виконання бюджетної програми:
Лісовий кодекс України;
Указ Президента України від 11.02.1999 № 157/99 "Про створення національного природного парку ’’Сколівські Бескиди";
Указ Президента України від 03.04.1999 № 356/99 "Про створення Рівненського природного заповідника";
Указ Президента України від 19.12.2001 № 1234/2001 "Про створення Черемського природного заповідника";
Указ Президента України від 09.08.2004 № 877/2004 "Про створення Галицького національного природного парку";
Указ Президента України від 06.09.2004 № 1047/2004 "Про створення національного природного парку "Гомільшанські ліси";
Указ Президента України від 21.05.2009 № 343/2009 "Про створення національного природного парку "Зачарований край";
Указ Президента України від 02.08.2013 №420/2013 "Про створення національного природного парку "Мале Полісся";
Закон України від 25.06.1991 № 1264-X11 "Про охорону навколишнього природного середовища’*;

145 481,3

тис. гривень.

316 553,3

тис. гривень.

Закон України від 16.06.1992 № 2456-ХІ1 ’’Про природно-заповідний фонд України";
Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";
Закон України від 22.02.2000 № 1478-ІП ’’Про мисливське господарство та полювання";
Постанова Ради Міністрів УРСР від 12.11.1968 № 568 "Про організацію нових природних заповідників в Українській РСР";
Постанова Ради Міністрів УРСР від 20.02.1973 № 84 "Про організацію нових природних заповідників і розширення Чорноморського природного заповідника";
Постанова Ради Міністрів УРСР від 22.07.1983 № 311 "Про класифікацію і мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР";
Постанова Ради Міністрів УРСР від 28.12.1983 № 533 "Про створення Шацького національного природного парку";
Постанова Ради Міністрів УРСР від 08.02.1990 № 25 "Про створення природного заповідника "Медобори" у Тернопільській області";
Постанова Ради Міністрів УРСР від 15.09.1990 № 262 "Про створення природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" у Дніпропетровській області";
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами
природно-заповідного фонду";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими
установами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1016 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та
полезахисних лісових смуг";
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм
до сфери інформатизації”.
6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

№ з/п

Розвиток лісового господарства, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття територій

1

7.

Мета бюджетної програми:
Забезпечення охорони, ефективного використання, збереження та відтворення лісового та природно-заповідного фонду України

8.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п
1
2
9.

Збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, в тому числі генофонду
рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України та організація лісонасіннєвої справи.
Ведення лісового господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п
і
2
3

Напрями використання бюджетних коштів
Здійснення заходів по забезпеченню діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що
належать до сфери управління Держлісаіенгства
Здійснення заходів по забезпеченню діяльності бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до
сфери управління Держлісагентства
Здійснення заходів з лісовпорядкування, лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від пожеж) і
захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

ЗО 429,9

16 210,3

46 640,2

114 619,4

11 431,0

126 050,4

288 000,0

288 000,0

з
4

Виконання завдань з інформатизації

Всього
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

432,0

912,0

1^5 481,30

316 553,30

1 344 0*

462 034,60
тис. гривень

Код державної
цільової
програми

Назва державної цільової програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:
№

Показники

з/п.

1 затрат
1 Кількість бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

од.

2 Кількість бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до
сфери управління Держлісагентства

од.

3 Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах лісового та
мисливського господарства
4 Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах
природно-заповідного фонду
5 Кількість підприємств лісового та мисливського господарства, що належать до
сфери управління Держлісагентства, які не мають рубок головного
користування, відповідно до обгрунтованих показників з урахуванням
регіональних особливостей та природно-кліматичних умов
2 продукту

чол.

Мережа
розпорядників
коштів державного
бюджету
Форма
№ 1-заповідник
статистичної
звітності
Штатні розписи

чол.

Штатні розписи

од.

План заходів

тис.га

Форма
1
Державного лісового
кадастру
Форма
№ 1-заповідник
статистичної
звітності
Форма
№ 1-заповідник
статистичної
звітності
Форма
№1-заповідник
статистичної
звітності

належать до сфери управління Держлісагентства

1 Загальна площа, на якій здійснюються заходи по забезпеченню діяльності
бюджетних установ лісового та мисливського господарства
2 Загальна площа установ природно-заповідного фонду

тис.га

3 Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України

од.

4 Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України

од.

Загальний
фонд

Разом

Спеціальний
фонд

4,0

4,0

12,0

12,0

260,0

7,0

267,0

1 069,0

19,0

1 088,0

59,0

59,0

31,0

31.0

208,7

208,7

214,0

214.0

223,0

223.0

4

5 Площа природно-заповідного фонду, на якій проводиться боротьба зі шкідниками
та хворобами лісу

тис.га

6 Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється охорона лісу від пожеж

тис.га

7 Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється створення лісових
культур

га

8 Площа земель, на якій проводяться роботи з вирощування садивного матеріалу з
поліпшеними властивостями та створення насаджень із швидкоростучих і
технічно-цінних порід

га

Форма №
10-ЛГбухгалтерськоТ
звітності
Форма 10-ЛГ
бухгалтерської
звітності
Форма 10-ЛГ
бухгалтерської
звітності
Внутрі шньогосподарс
ькнй облік

3,1

З'І

208,7

208,7

3,0

3,0

28,7

28,7

9 Площа на якій здійснюється лісовпорядкування

тис.га

План заходів

1 004,9

1 004,9

10 Площа на якій здійснюється наземна охорона лісів від пожеж

тис.га

План заходів

668,3

668,3

га

План заходів

1 026,0

1 026,0

тис.га

План заходів

822,5

822,5

од.

Договори, акти
приймання-передачі

42,0

89,0

131,0

1 Середні витрати на 1 га площі, на якій здійснюються заходи по забезпеченню
діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства

грн.

Форма № 10-ЛГ
бухгалтерської
звітності

982,9

527,5

2 Середні витрата на утримання 1 га площі природно-заповідного фонду

грн.

551,1

58,5

3 Середні витрати на І га площі, на якій проводиться лісовпорядкування

грн.

Форма № 10-ЛГ
бухгалтерської
звітності
План заходів, форма
10-ЛГ бухгалтерської

11 Площа на якій здійснюється створення захисних лісових насаджень та
полезахисних лісових смуг (лісорозведення)
12 Площа на якій здійснюється лісова охорона
13 Кількість придбаного комп’ютерного обладнання та приладдя

3 ефективності

24,7

ЗВІТНОСТІ

4 Середні витрати на 1 га площі, на якій здійснюється наземна охорона лісу від
пожеж

грн.

План заходів, форма
10-ЛГ бухгалтерської
звітності

70,0

5 Середні витрати на 1 га створення захисних лісових насаджень та полезахисних
лісових смуг (лісорозведення)

грн.

План заходів, форма
10-ЛГ бухгалтерської
звітності

26 482,6

6 Середні витрати на 1 га площі, на якій здійснюється лісова охорона

грн.

План заходів, форма
10-ЛГ бухгалтерської
звітності

230,1

піде.

Форма №1 -заповідник
статистичної звітності

4

ЯКОСТІ

1 Питома вага збережених видів тварин у загальній кількості видів тварин, занесених
до Червоної книги України

100,0

5
2 Питома вага збережених видів рослин у загальній кількості видів рослин,
занесених до Червоної книги України

відс.

3 Приживлювальність лісових культур

вщс.

4 Збільшення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових см угу
порівнянні з 2018 роком
5 Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням та приладдям

відс.
В1ДС.

Форма
№1 -заповідник
статистичної
звітності
Наказ
Держкомлісгоспу від
19.08.2010 № 2 6 0 ,
звіт про
інвентаризацію
лісових культур
Внутрішньогосподар
ський облік
Внутрішньогосподар
ський облік

100,0

92,0

0,1
20,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

M.JI. Томахін
ініиіали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України
ч ь .о .
ініціали/іш иііп, прізвище

(Дата погодження)

м.п.

