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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради №Лц//-2%від / / .  Л / ■ ______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради_____________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 7 7 ВІД / Д  /« /-  £0$^.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02______ Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021__________________ Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218110 0220 Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 131000 гривень, у тому числі загального фонду -105800 
гривень та спеціального фонду 25200 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1 .Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. № 2246 V III

3. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку»Україна-2020»



4..Постанова Кабінету Міністрів України від 9січня 2014 року №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 
захисту».
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679.
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

і 9. Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018 року. «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік.»
і 10. Рішення 48 сесії міської ради від 11.10.2018 року. Про зміни до бюджету міста на 2018 рік.»

11. Рішення 51 ( позачергової) сесії міської ради від 06.12.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».
Мета бюджетної програми

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі -  
надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків таких ситуацій Основною метою програми 
є:
- поліпшення координації зусиль органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, у 
сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них;
- забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
- своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків;
- оперативне виконання пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
- створення місцевого матеріального резерву у кількості, необхідного для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- запобігання загибелі людей на водних об'єктах;
- завчасне накопичення необхідної кількості засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення і працівників формувань та 
спеціалізованих служб цивільного захисту;
- організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
- удосконалення процесу освітньої діяльності з функціонального навчання осіб керівного складу цивільного захисту з питань 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
- забезпечення постійної організаційної і технічної готовності апаратури, технічних засобів оповіщення та зв'язку автоматизованої 
системи централізованого оповіщення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми



№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 0218110 0220
Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

№ 
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання

бюджетної програми2
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд Разом

1 2 3 4 5 6

і
0218110 0220

і Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру

105800 25200 131000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5

Заходи у сфері захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 
характеру у м. Шепетівка на 2018 -  

2020 роки.

0218110 68800 25200 94000

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха на 2018 -  2020 роки.

0218110 37000 37000

Разом 105800 25200 131000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань



№ 
з/п кпквк Назва показника Одиниця 

виміру Джерело інформації Значення 
показника

1 2 3 4 5 6
Показники продукту:

1. Будівельні матеріали
Створення матеріального резерву на випадок надзвичайних 
ситуацій
Придбання матеріалів
-Бензин
-Цвяхи шиферні
-Пиломатеріал
Дизельне паль
Цвяхи будівельні
Шифер

л.
кг
м. куб. 
л.
кг
шт.

Програма

400
20
5

350
ЗО
100

2. Засоби забезпечення безпеки водопостачання -  встановлення 
відео нагляду за резервуарами чистої води, станціями 
знезалізнення води та ГНС на підприємстві ШПВКГ

комплект.
Програма

0

3. Засоби радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту 
(РХБЗ)
- протигази з додатковими фільтруючими коробками ( 
патрони)

шт

Програма

12

4 Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних 
об'єктах

грн.. Програма 0

5. Цикли передач з організації навчання населення правилам 
безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення 
надзвичайних ситуацій, заходів запобігання загибелі людей 
на водних об’єктах та пожежної безпеки

циклів 
передач

Розрахунково 3

6. Утримання захисних споруд ЦЗ комунальної форми 
власності в готовності до використання за призначенням

шт. Розрахунково 1

7. Придбання електросирен шт. Програма 2
Показники ефективності:
Питома вага місцевого матеріального резерву % Розрахунково 90
Збільшення кількості населення оповіщених про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

чол.. Розрахунково 4000

Переведення захисних споруд цивільного захисту від стану 
«не готові» до стану «готові» до використання за 
призначенням

шт. Розрахунково 1

Показники якості:



Створення оптимальної та результативної єдиної 
системи цивільного захисту, підвищенні дієвості 
функціонування аварійно-рятувальних підрозділів та 
зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

кількість Прогнозовано д о  о

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'
(грн)

Код

і
Найменування джерел

надходжень

1
кпквк

1

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела ' 
фінансуваннязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного прое ься з розбивкою за роками.

Рибачук Г.П.
(ініціали та прізвище)

* г

Керівник установи головного розпорядни 
бюджетних коштів Полодюк М.І.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського облікуЧ^Л /  0 1

 

 


