
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018  року № 908)

3 003 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0118130

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Гірська  сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

гривень.спеціального фонду-

(КТПКВК МБ)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3 0320
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ   МІСЦЕВОЇ   ПОЖЕЖНОЇ   ОХОРОНИ 

24 800,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 978 200,00

Розпорядження сільського голови від     01.08.2019р. № 01-04-53

Сільський голова

(КТПКВК МБ)

Р.М. Дмитрів

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Гірська сільська рада0100000

(найменування головного розпорядника)

2. Гірська сільська рада



№ з/п

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Забезпечення  здійснення  контролю  за  дотриманням  протипожежних  вимог,  запобігання  пожежам і  нещасним  випадкам,  гасіння  пожеж

Завдання

1

№ з/п

у тому числі бюджет 

розвитку

21 543

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Конституція України;

Бюджетний  кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;

Розпорядження  Кабінету Міністрів України  від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністрества фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та  виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання  місцевих бюджетів" у  редакції наказу 

Міністерства  фінансів  України від  15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України  від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма  місцевої  пожежної  охорони на 2018-2020 роки  затверджена рішенням від 22.12.2017 №914-48-VII;

Рішення Гірської сільської ради  № 1287-69-VII  від 26.03.2019  "Про місцевий  бюджет Гірської сільської ради на 2019 рік"

8. Завдання бюджетної програми:

2

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

7.  Мета бюджетної програми:

Метою Програми -        Програма розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності місцевої  пожежної охорони  у   Гірській сільській раді, підтримки  належного  

рівня  пожежної  безпеки  на  об’єктах  і  в  населеному  пункті с. Гора.

№ з/п Ціль  державної  політики



Придбання ПММ л.
Розрахунок 

5 000

Затрат

Придбання  спеціального  аварійно-зятувального  обладнання  та  

забезпечення  іншими  товарами  та  послугами

Придбання  спеціального  одягу  та  захвсного  взуття

1

Кількість  працівників  особового  складу грн. Розрахунок 

грн. Кошторис  2019+ зміни 2 978 200,00 0,00

2978200,00 3003000,0024800,00

Спеціальний фонд

24 800,00

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

Забезпечення  здійснення  контролю  за  дотриманням  протипожежних  

вимог,  запобігання  пожежам і  нещасним  випадкам,  гасіння  пожеж
2 978 200,00

2 978 200,00

24 800,00

(грн)

24 800,00УСЬОГО

1

24 800,00

Усього

3 003 000,00

Одиниця 

виміру

32 4

3

1

Ефективності

4

Усього

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення  здійснення  контролю  за  дотриманням  

протипожежних  вимог,  запобігання  пожежам і  

нещасним  випадкам,  гасіння  пожеж

Загальний фонд

5 6

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

2 978 200,00 24 800,00

Джерело інформації

1

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

2

Показник

Програма  місцевої  пожежної  охорони на 2018-2020 роки 

од.
Штатний  розпис  на 01.01.2019

10

од.
Розрахунок 

Підвищення  рівня надання  послуг,  динаміка зменшення  пожеж шт. Дані установи

Підвищення  кваліфікації  працівників  МПО  та  страхування  

життя 
од.

Штатний  розпис  на 01.01.2019
10

Продукту

Середні  витрати  на  одного  працівника грн. Дані установи 240 300



Л.В. Баркова

(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Сільський голова Р.М. Дмитрів

(підпис)

Головний  бухгалтер

Надання   послуг  населенню  с.Гопа

Якості



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018  року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Гірська  сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

(найменування відповідального виконавця)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ   МІСЦЕВОЇ   ПОЖЕЖНОЇ   ОХОРОНИ 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

2 978 200,00 гривень та

Розпорядження сільського голови від     01.08.2019р. № 01-04-53

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

Гірська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

Гірська сільська рада



(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Забезпечення  здійснення  контролю  за  дотриманням  протипожежних  вимог,  запобігання  пожежам і  нещасним  випадкам,  гасіння  пожеж

Завдання

у тому числі бюджет 

розвитку

65

Конституція України;

Бюджетний  кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;

Розпорядження  Кабінету Міністрів України  від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністрества фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та  виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання  місцевих бюджетів" у  редакції наказу 

Міністерства  фінансів  України від  15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України  від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма  місцевої  пожежної  охорони на 2018-2020 роки  затверджена рішенням від 22.12.2017 №914-48-VII;

Рішення Гірської сільської ради  № 1287-69-VII  від 26.03.2019  "Про місцевий  бюджет Гірської сільської ради на 2019 рік"

8. Завдання бюджетної програми:

2

Усього

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

7.  Мета бюджетної програми:

Метою Програми -        Програма розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності місцевої  пожежної охорони  у   Гірській сільській раді, підтримки  належного  

рівня  пожежної  безпеки  на  об’єктах  і  в  населеному  пункті с. Гора.

Ціль  державної  політики



0,00 2 978 200,00

Спеціальний фонд

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

24 800,00 3 003 000,00

24 800,00 3 003 000,00

Усього

6 7

11. Результативні показники бюджетної програми:

10

240 300



Л.В. Баркова

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Р.М. Дмитрів

0,00




