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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділу з питань цивільного захисту виконавчого
(найменування головного розпорядника

комітету Коростенської міської ради
коштів місцевого бюджету )

02.11.2021 р. № 11

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (у новій редакції)
1.

3000000

Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

3010000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

3018110
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

8110
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0320
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26279399
(код за ЄДРПОУ)

26279399
(код за ЄДРПОУ)

06563000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –466100 гривень , у тому числі загального фонду – 466100 гривень та спеціального фонду – 0
гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” від 20.12.20р. № 1082-IХ зі змінами;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами;
- Закон України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 02.03.2005р. № 2435-ІV зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;
- Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016 р. № 503 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки…» зі змінами.
- Наказ Міністерства фвнансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення 2 сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020 р. № 26 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 28.10.2021 р. №578
.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п
1

Ціль державної політики
Зберехення цілісності комплексу ЗПУ "Скеля", створення міського матеріального резерву

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану, розміщення керівного складу та апарату міськвиконкому,
створення необхідних умов для їх роботи

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п
1

Завдання
Забезпечення функціонування запасного пункту управління "Скеля" та утворення матеріального резерву

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Забезпечення функціонування запасного пункту управління "Скеля" та утворення матеріального резерву

466 100

0

466 100

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1

грама забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської
1
територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки
Усього

466 100

0

466 100

466 100

0

466 100

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат
кількість штатних одиниць
продукту

од.

штатний розпис

2

створення та утримання матеріального резерву
ефективності

шт.

3

витрати на утримання однієї штатної одиниці
середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального
резерву

2,00

0,00

2,00

річний план

208,00

0,00

208,00

тис.грн.

розрахунок

218,10

0,00

218,10

тис.грн.

розрахунок

0,14

0,00

0,14

Начальник відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету
Коростенської міської ради

Олег БОШАКОВ
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління виконавчого комітету Коростенської
міської ради

Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис)

02.11.2021 р.
М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

