
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 11.2018 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження від 29.01.2019р. № 11 

Власівська селищна рада 
( н а й м е н у в а н н я г о л о в н о г о р о з п о р я д н и к а коштів м ісцевого б ю д ж е т у ) 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0100000 Власівська селищна рада 

(найменування головного розпорядника) 

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського п ідпорядкування (для АР Крим), селищні, с ільські ради, рай 

(найменування відповідального'виконавця) 

З- 0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 076 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 076 800,00 гривень та 

спеціального фонду - 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МВС України від 14.08.2015р № 975 
"Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" , Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних 
показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення сесії Власівської селищної ради від 
18.12.2018р №562 "Про селищний бюджет на 2019 рік". 

6. Мета бюджетної програми: Підтримка належного рівня пожежної безпеки в селищі. Строк виконання та реалізації програми - постійно. 

(КТПКВК МБ) 

2. 0110000 

(КТПКВК МБ) 



7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

і 2 

1 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання і гасіння пожеж. 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 

(гри) 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд 
у тому числі бюджет 

розвитку 
Усього 

і 2 3 4 5 6 

1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування 
команди. 

1 076 800,00 1 076 800,00 

УСЬОГО 1 076 800,00 0,00 0,00 1 076 800,00 

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

(Ф'О 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 

Усього 0,00 0,00 0,00 

10. Результативні показники бюджетної програми: 

№ з/п Показник Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 5 6 7 

1. Показник затрат 

Обсяг видатків на створення належних умов для 
функціонування місцевої пожежної команди 

гри. кошторис 1076800,00 1076800,00 

Кількість працівників особового складу команди осіб штатний розпис 14 14 

2. Показник продукту 

Кількість виїздів на об"єкти пожежного нагляду за 
минулий рік 

од. Журнал реєстрації виїздів 116 116 



3. Показник ефективності 

Середні витрати на ліквідацію однієї пожежі 

: 

грн. 
кошторис/ кількість виїздів 

на об"єкти пожежного 
нагляду 

9 282,75 9 282,75 

Селищний гол< А.Г. Бабаченко 
(ініціали і прізвище) 


