
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(8) (1) (1) (0)
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха(0) (3) (2) (0)(0)(1)(1)(8)(1)(1)(0) (0)(4)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування бюджетної програми)(КФКВК)(код Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

520 000 гривень, у тому числі загального фонду -Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

-520 000 гривень та спеціального фонду - гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп "Про грама запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  техногенного та
природного характеру на території" , постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року №264 "Про грама запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру на території Піщанської територіальної громади на 2021-2023р.",Конституція України,
Закон України "Програма запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру на території Піщанської
територіальної громади на 2021-2023р., керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".Рішення сесії  №33-3/VІІІ від
24.12.20р."Про сільський бюджет  Піщанської сільської ради на 2021р."

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ
Пiщанська сiльська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24-д01-02-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(0)(4)(3)(3)(8)(8)(3)(6)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) Пiщанська сiльська рада
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(4)(3)(3)(8)(8)(3)(6)(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Пiщанська сiльська рада
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п

1
1
2

10.

(грн)

N з/п

1
1

520 000
520 000

Усього

5

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

Спеціальний фондЗагальний фонд
Найменування місцевої / регіональної

програми

3 42
-520 000Програма запобігання і ліквідації

надзвичайних ситуацій техногенного
природного характеру Піщанської
сільської територіальної громади на
2021-2023р.р

-520 000Усього

Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фондЗагальний фонд Усього
Напрями використання бюджетних

коштів

4 532
-забезпечення попвнення матеріального

резерву для запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій

20 000 20 000
500 000 500 000заходи запобігання поширенню на

території громади коронавірусу
COVID-19

-
Усього 520 000 520 000-

забезпечення належного рівня безпеки населення і теритрії громади від негативного впливу надзвичайних ситуацій

Мета бюджетної програми
Метою програми є розвиток цивільного захисту,забезпечення стабільного функціонування   сільської ланкитериторіальної підсистеми єдиної державаної системи цивільного захисту ,послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру підвищення рівня безпеки населення  і захищення території Піщанської  сільської  територіальної громади від наслідків таких ситуацій ,а також мінімізація  матеріальних і фінансових  витрат від впливу  прогнозованих надзвичайних ситуацій  та економічних затарат у період ліквідації  їх наслідків ,підвищення рівня захисту  об"єктів та місць з масовим перебуванням людей ,стабільного  соціально-економічного розвитку  та покращення  інвестиційного клімату територіальної громади.

Завдання бюджетної програми

Завдання
забезпечення попвнення матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Місцева політика спямована на проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха



11.

N з/п

1
1

2

3

4

М. П.

затрат
обсяги витрат грн.

продуктуплоща приміщень, що планується
обробляти дезінфікуючими засобами кв. м.
ефективностісередня вартість ремонту 1 кв. м
приміщень грн.
якості

відс.

(підпис)

(підпис)

обсяг виконаня програми

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:
Фінансово-економічний відділ Піщанської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 01-02-2021

5

500 000,00

20 000,00

Загальний фонд

-

-

Спеціальний фонд

6

Усього

500 000,00

7

20 000,00

25 000,00 25 000,00-

-100,00 100,00

С.В Тищенко
(ініціали/ прізвище)

Н.В.Шелєгова
(ініціали/ прізвище)

Результативні показники бюджетної програми:

Показник Джерело інформаціїОдиниця виміру

2 43

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


