
№

1.

2.

3.

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0118775 8775 0133

0110000 Ясінянська селищна рада 04351452
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Податковий кодекс України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Закон України " Про місцеве самоврядування".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Рішення виконкому селищної ради від 24.05.2022 року № 40,

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

№ з/п

Створення умов для забезпечення безпеки населення і територій,підвищення рівня іх захищеності від впливу шкідливих техногенних,природних,екологічних та  воєних факторів за 

рахунок створення,подальшого накопичення та використання ,у разі  необхідності резерву матеріально- технічних засобів  та інших заходів для запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій населення.

Ясінянська селищна  рада

0100000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

0756400000
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

 від  24.05.2022 року 67

Ясінянська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04351452

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

90 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

1 Забезпечення заходів програми здійснюватиметься у межах передбачених у бюджеті на відповідний бюджетний рік,що виділятимутся на заходи цивільного захисту громади  згідно із вимогами  чинного  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 90 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми



М.П.

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

1

1

Створення та використання,у разі необхідності,резерву матеріально-технічних засобів,що спрямовуватимутся на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

Показники Спеціальний фонд

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

2 17 500,00

1 Інші заходи резервного фонду та цивільного захисту населення. 90 000,00 90 000,00

1 54

№ з/п Завдання

17 500,00

Спеціальний фонд

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд

2
Придбання  матеріально-технічних засобів

53 4
90 000,0090 000,00

Одиниця 

виміру

ПОГОДЖЕНО:

1

Селищний голова

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

1 Придбання індивідуальне обмундирування,протигаз 53 000,00 53 000,00

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Ясінянської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

24.05.2022 року

Начальник фінансового відділу Василина СЕНЕК

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

Усього 0,00

2 Придбання протипожежна,рятувальне та захисне обладнення,костюми захисні 19 500,00 19 500,00

УСЬОГО 90 000,00 90 000,00

Різне придбання  


