
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17 липня 2015 року N 648 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -  2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації 28 40618131 24100000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Забезпечення реалізації на території області державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища; раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, 

надра (місцевого значення), поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний та рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами); здійснення 

управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території області, формування екологічної мережі; інформування населення про стан 

навколишнього природного середовища на території області та вжиті заходи щодо його поліпшення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник кош тів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату Одиниця виміру 2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік 

(прогноз)
2023 рік 

(прогноз)
2024 рік 

(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7

Ціль держ авної політики 1: Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на стабілізацію та поліпшення навколиш нього природного середовища

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2024 роки за бюджетними програмами:
__________ _______________________ ,________________  (грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік (проект)

2023 рік 
(прогноз)

2024 рік 
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО X X 0 0 0 0 0 X



5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2024 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік (проект)
2023 рік 

(прогноз)
2024 рік 

(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 6 7 8 9 10

2818340 8340 0540

Управління екології та природних 
ресурсів Чернівецької обласної державної 
адміністрації, "Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів"

0 1 612 000 2 159 300 2 168 300 2 177 400 1

УСЬОГО X X 0 1 612 000 2 159 300 2 168 300 2 177 400 X

Начальник управління екології та природних ресурсів 
Чернівецької обласної державної адміністрації

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та 
кадрового забезпечення-головний бухгалтер

БІЛОКОНЬ М. В.
(прізвищ е та ініціали)

РУПИШЕВА А. І.
(прізвищ е та ініціали)



1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17 липня 2015 року N 648 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління екології та п р и р о д н и х  ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації 28 40618131

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2. Управління екології та п р и р о д н и х  ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3.2818340

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

0540

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

281
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

40618131
(код за ЄДРПОУ)

24100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: 

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища в регіоні. Строки реалізації програми - 2022-2024 роки;

2) завдання бюджетної програми:

Проведення природоохоронних заходів в області;

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ’’Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", рішення XXXVI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №1-36/20 "Про стратегію розвитку Чернівецької області на період 
до 2027 року", рішення V сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28.04.2016 № 76-5/16 "Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища" (із змінами), лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації від 12.11.2020 №11-27/740 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту обласного 
бюджету на 2021 рік та проекту прогнозу обласного бюджету на 2022-2023 роки", лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації від 10.12.2021 №08-29/953 
"Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету на 2022 рік"

і



5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2024 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

2020 рік 
(звіт)

2021 рік 
(затверджено)

2022 рік (проект)
2023 рік 
(прогноз)

2024 рік 
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 ~ 3 4 6 7 8 9 10

2818340 8340 0540

Управління екології та природних ресурсів 
Чернівецької обласної державної 

адміністрації, "Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів"

0 1 612 000 2 159 300 2 168 300 2 177 400 1

УСЬОГО X X 0 1 612 000 2 159 300 2 168 300 2 177 400 X

Начальник управління екології та 
природних ресурсів Чернівецької 
обласної державної адміністрації

Завідувач сектору - головний бухгалтер

БІЛОКОНЬ М. В.
(прізвище та ініціали)

РУПИШЕВА А. І.
(прізвище та ініціали)


