
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(0)(1)(1)(8)(1)(2)(0) Заходи з організації рятування на водах(0) (3) (2) (0) (0)(4)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8) (1) (2) (0)
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(найменування бюджетної програми)(КФКВК)(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

877 100 гривень, у тому числі загального фонду -Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

877 100 гривень.гривень та спеціального фонду - -
Підстави для виконання бюджетної програми:
розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання гибелі людей на водних об"єктах" ,
постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року №264 "Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних
об"єктах",Конституція України,  Закон України "Про державний матеріальний резерв", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру", 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
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п

1
1

10.

(грн)

N з/п

1

11.

5

-
-

32 4
- -
-Усього -

Результативні показники бюджетної програми:

УсьогоСпеціальний фондЗагальний фонд
Напрями використання бюджетних

коштів

542 3
-Утримання рятувально-водолазної

служби на воді Піщанської сільської ради
877 100877 100

Усього - 877 100877 100

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

УсьогоЗагальний фонд Спеціальний фонд
Найменування місцевої / регіональної

програми

забезпечення належного рівня безпеки населення на водних об`єктах

Мета бюджетної програми
Визначення стратегій і тактики розв"язання проблем щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій , техногенного та природного характеру в громаді, впровадження комплексу узгоджених і взаємопов"язаних природоохоронних, економічних, організаційно- технічних та інших заходів, які детально розробляються на кожному етапі реалізації програми.

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об`єктах

Напрями використання бюджетних коштів



N з/п

1
1

2

3

4

М. П.

од.кількість рятувальних підрозділів на воді калькуляція

продукту
осібкількість рятувальників Штатний розпис

ефективності
грн.

розрахунок по
зарплаті

середня вартість утримання одного
рятувальника
якості

відс.зниження рівня смертності на водах

(підпис)

(підпис)

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

Загальний фонд

877 100,00
1,00

9,00

5

-

6

-

Спеціальний фонд

-
1,00

Усього

9,00

877 100,00

7

8 121,00 8 121,00-

-100,00 100,00

С.В Тищенко
(ініціали/ прізвище)

Н.В.Шелєгова
(ініціали/ прізвище)

Одиниця виміру Джерело інформаціїПоказник

2 43
затратзаплановано на організацію рятувальних
робіт грн. кошторис

{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}


