
№

1.

2.

3.
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0118110 8110 0320

28.12.2020 472

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04357466
(код за ЄДРПОУ)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Бурштинська міська рада 04357466
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

09206100000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

121 653,20 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України 

«Про державний  бюджет на 2020 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2020р"№21/85-19 від 20.12.2019 року.;

 Комплексна цільова соціальна  програма розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки.-рішення  09/06-16 від 28.01.16р

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

№ з/п

1 Рівень готовності системи цивільногозахисту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бурштинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Бурштинська міська рада

ПАСПОРТ

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 121 653,20 гривень та

гривень.спеціального фонду-

Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту міста до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населенняю.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

2
Створення та використання у разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природнього характеру та їх наслідків.

2 Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту міста до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення



М.П.

0,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

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

1 0,00 121 653,20

51

№ з/п

(підпис)

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

4

0

міський голова

Загальний фонд Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

28.12.2020

начальник відділу О.І. Петровська

121 653,20

Спеціальний фонд

Накопичення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій на 2020р.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Андрієшин В.М

ПОГОДЖЕНО:

1 5

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації Усього

1 Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту на 2021-2025рр 121 653,20 0,00 121 653,20

Одиниця 

виміру
Показники

Усього 121 653,20 0,00 121 653,20

УСЬОГО 121 653,20 0,00 121 653,20

121 653,00

0 продукту 0,00

0 Витрити на фінансування програми грн. рішення сесії 121 653,00 0,00

10,00

0 Середня сума коштів отриманих на проведення заходу грн. дані відділу 10 000,00 0,00 10 000,00

0 Кількість проведених заходів шт. дані відділу 10,00 0,00

0,00

0 Середня вартість 1 наданої послуги грн. дані відділу 10 000,00 0,00 10 000,00

0 ефективності

100,000
динаміка покращення матеріально -технічними цінностями та 

технічними засобами мобільно-оперативної групи
відс. дані відділу 100,00 0,00

0,00

0
динаміка покращення забезпечення в  місті належного рівня 

цивільного захисту населення
відс. дані відділу 100,00 0,00 100,00

0 якості


