
від 13.05.2022 року №

гривень та

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

гривень.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",

Наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793, Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 р. № 863,

Наказ м інфіну України від 01.10.2010 р. № 1147,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Рішення сесії селищної ради від 23.12.2021 року  № 1549 " Про  селищний бюджет  на 2022 рік "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

із змінами та доповненням Рішення сесії селищної ради від 22.03.2022  року  № 1989,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

із змінами та доповненням Рішення сесії селищної ради від  12.05.2022  року  № 1992 

0,00

0320

(КФКВК)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

3

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0118110

№ з/п Ціль державної політики

Програма цивільного захисту  створення та використання матеріальних резервів для запобігання  ліквідації наслідків  надзвичайних  ситуацій ,з метою створення умов для забезпечення  безпеки 

населення і територій,підвищення рівня  їх захищеності від впливу різхних факторів .

№ з/п Завдання

Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та здійснення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт на об'єктах, що розташовані на території Ясінянської ТГ. 

8. Завдання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

спеціального фонду-

2.

(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код)

0110000

150 000,00

(код)

(код)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2022  рік

1 Ясінянська селищна рада0100000

63

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

Ясінянська селищна рада

1

1

Розроблення  заходів,спрямованих на проведення ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха,вживання заходів  щодо запобіганню паводків у приватних секторах та бюджетних  

установах.



гривень

гривень

гривень

М.П.

108 000,00 0,00 108 000,00

0

1

2

1

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

УсьогоЗагальний фонд Спеціальний фонд

Усього

4 7

Усього

3

(Дата погодження)

№ з/п

1

Показники

2

Найменування місцевої / регіональної програми

2

Придбання  будівельних матеріалів  та засобів загальногосподарського признвчення , паливно- мастильних матеріалів ,оплата послуг,  

засобів енергозабезпечення,засоби насосного обладення,засрби забезпечення аварійно-рятувальних робіт,продовольство,речове 

майно.

Усього

2

4

5

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)Селищний голова

№ з/п

11. Результативні показники бюджетної програми

531 4

13.05.2022 року

Фінансовий відділ Ясінянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Василина СЕНЕК

(ініціали/ініціал, прізвище)
Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

0,00

108 000,00

од.

Начальник фінансового відділу
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Поетапне відшкодування збитків особам,які постраждали від стихійного лиха за 

рахунок місцевого бюджету

Відновлення та забезпечення проїзду на дорогах, що прилягають на території  

Ясінянської ТГ (оплата послуг)

Придбання системи сповіщення (підсилювачі,установка формування спеціальних 

повідомлень,гучномовець рупорний0.

2

108 000,00 0,00

4

Спеціальний фонд УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

5

42 000,00

0,00

4 42 000,00

108 000,00

150 000,00

Загальний фонд

150 000,000,00

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

3 6

0,000,00

0,000,00

Придбання  будівельних матеріалів  та засобів загальногосподарського 

признвчення , паливно- мастильних матеріалів ,оплата послуг,  засобів 

енергозабезпечення,засоби насосного обладення,засрби забезпечення аварійно-

рятувальних робіт,продовольство,речове майно.

од 108 000,00

Спеціальний фонд

5

Затрат

0,00

0,00

од.

0,00

0,00

3
Сприяння впровадження на місцевому рівні системи регулювання та розвитку 

важелів управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні  ситуації.
од. 3 0,00 0,00 0,00

1 Придбання системи сповіщення (підсилювачі,установка формування спеціальних повідомлень,гучномовець рупорний0. 42 000,00 0,00 42 000,00

1 Придбання системи сповіщення (підсилювачі,установка формування спеціальних повідомлень,гучномовець рупорний0. 42 000,00 0,00 42 000,00

150 000,000,00150 000,00

0,00

Придбання  будівельних матеріалів  та засобів загальногосподарського признвчення , паливно- мастильних матеріалів ,оплата послуг,  

засобів енергозабезпечення,засоби насосного обладення,засрби забезпечення аварійно-рятувальних робіт,продовольство,речове 

майно.

2


