
1. 3000000 26279399

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 3010000 26279399

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 3018120 8120   0320 06563000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

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 )

25.01.2022 р. № 4 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Заходи з організації рятування на водах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1916400 гривень , у тому числі загального фонду – 1916400 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  2022 рік” від 02.12.21р. № 1928-IХ;  

-   Розпорядження Президента України від 14.07.2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання...»;

-   Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами; 

-   Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  30.08.2002р.  № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки..." зі змінами;

-  Рішення 10 сесії VIІI скликання Коростенської міської ради від  28.10.2021 р. № 579  «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки…» зі змінами.

-  Наказ МВС України "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об`єктах України"  від 10.04.2017 р. № 301.

- Наказ Міністерства фвнансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання  та виконання місцевих бюджетів";

- Рішення 12 сесії VIIІ  скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021 р. № 695 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік".



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 916 400

0 1 916 400

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 916 400

0 1 916 400

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 1,00

осіб 0,00 10,00

2

осіб 0,00 50,00

3

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Проведення заходів щодо рятування життя і охорони здоров`я людей на водних об`ктах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об`ктах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об`ктах

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об`єктах 1 916 400

Усього 1 916 400

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки
1 916 400

Усього 1 916 400

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

кількість пляжів та зон відпочинку річний план 1,00

кількість штатних працівників штатний розпис 10,00

продукту

кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога журнал наданої допомоги 50,00

ефективності



1 3 6 7

тис.грн. 0,00 191,64

4

відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

2 4 5

середня вартість утримання одного штатного працівника розрахунок 191,64

якості

забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними 

підрозділами
розрахунок 100,00

Начальник відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету 

Коростенської міської ради
Олег БОШАКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської 

ради
Людмила БАРДОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.01.2022 р.


