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5.

6.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(найменування головного розпорядника)

Рожищенська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)

1.

2.

3.

Наказ / розпорядчий документ

Рожищенська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження 

13.02.2019 року №

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  

Рожищенська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -58 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -58 000,00 гривень та спеціального 

фонду - ___________ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 

21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон Укераїни "Про державний бюджет України на  2019 рік"; Наказ Міністерства 

фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 

793 зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836; Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації"; Указ Президента України "Про 

Концепцію захисту населення і територій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій";  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку 

проведення евакуації населення у разі загрози виникнення або  виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру"; 



N з/п

7. Мета бюджетної програми         Вирішення комплексу завдань для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій)

техногенного та природного характеру (зниження рівня негативного впливу) на території міста,  забезпечення відповідного

рівня готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.

8.

N з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від шкідливих 

природних і техногенних факторів за рахунок підвищення ефективності системи цивільного захисту, запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством  повноважень у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

запобігання цим ситуаціям та реагування на них

Ціль державної політики

Розвиток та вдосконалення сил реагування діапазону дій аварійно-рятувальних підрозділів (команд), підвищення оперативності та 

ефективності проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, зменшення втрат від надзвичайних ситуацій (подій).



1

Здійснення заходів щодо 

навчання населення 

правилам пожежної та 

техногенної безпеки 

(агітаційно-

роз'яснювальна робота)

2 000,00 2 000,00

2

Захист населення в разі 

виникнення 

надзвичайних ситуацій на 

хіміко-небезпечних 

об'єктах

14 600,00 14 600,00

3

Забезпечення розвитку 

матеріально-технічної 

бази пожежно-

рятувальних підрозділів

41 400,00 41 400,00

58 000,00 58 000,00

гривень

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Міська програма захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру на 

2017-2020 роки 

(Цивільний захист 2017-

2020 роки)

58 000,00 58 000,00

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

Усього



58 000,00 58 000,00

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків для 

забезпечення заходів по 

попередженню 

виникнення та ліквідації 

наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій

гривень
Кошторис, рішення 

міської ради
58 000,00 58 000,00

2 продукту

1

Кількість придбаних 

носіїв зовнішньої 

соціальної реклами

шт

Місцева програма 

Цивільний захист 

2017-2020 роки, лист 

Рожищенського РВ 

УДСНС

2000 2000

2

Кількість придбаних 

балонів для апаратів на 

стисненому повітрі

шт

Місцева програма 

Цивільний захист 

2017-2020 роки, лист 

Рожищенського РВ 

УДСНС

4 4

Результативні показники бюджетної програми:

Усього



3

Кількість придбаних 

панорамних масок типу 

3s-ps  для апаратів на 

стисненому повітрі

шт

Місцева програма 

Цивільний захист 

2017-2020 роки, лист 

Рожищенського РВ 

УДСНС

2 2

4

Кількість придбаних 

засобів захисту органів 

дихання та зору

шт

Місцева програма 

Цивільний захист 

2017-2020 роки, лист 

Рожищенського РВ 

УДСНС

30 30

3 ефективності

1

Середні витрати на 

придбання носіїв 

зовнішньої соіальної 

реклами

гривень

Місцева програма 

Цивільний захист 

2017-2020 роки, лист 

Рожищенського РВ 

УДСНС

1,00 1,00

2

Середні витрати на 

придбання балонів для 

апаратів на стисненому 

повітрі

гривень

Місцева програма 

Цивільний захист 

2017-2020 роки, лист 

Рожищенського РВ 

УДСНС

7 500,00 7 500,00

3

Середні витрати на  

придбаних панорамних 

масок типу 3s-ps  для 

апаратів на стисненому 

повітрі

гривень

Місцева програма 

Цивільний захист 

2017-2020 роки, лист 

Рожищенського РВ 

УДСНС

5 700,00 5 700,00



4

Середні витрати на 

придбання засобів 

захисту органів дихання 

та зору

гривень

Місцева програма 

Цивільний захист 

2017-2020 роки, лист 

Рожищенського РВ 

УДСНС

466,67 466,67

4 якості

Відсоток забезпечення 

заходів по попередженню 

виникнення та ліквідації 

наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій

Відсоток Розрахунково 100 100

(підпис)

(підпис)

Дата погодження 13.02.2019 року

М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного

розпорядника бюджетних коштів /

заступник керівника установи

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер

В.А.Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С.Попова


