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Пaспоpт
бrоДrкетнoТ пpoгpaми мiсцевого бrодrrсеry нa 2020 piк

Упpaвлiння З ПиТaнЬ нaДзвичайниx сиTyaцiй тa цивiльнoгo ЗахисTy нaсеЛення HовoкaхoвськоТ мiськoi

ЗATBЕ'PДxtЕHo
Нaкaз Miнiстеpствa фiнaнсiв УкpaТни

26 cepлня 2014 poкy N 8з6
(y pедaкцiТ Е{aкiву Miнiстеpствa фiнaнсiв УкpaiЪи
вiд29 ГpyДHя 20l8 poкyN 1209)

ЗATBЕPДxtЕHo
Haкaз / poзпopядний дoкyмeнт

Упpaвлiння з питaнь нaДзвичaйниx ситyaцiй тa цивiльнoгo зaxистy нaселення
(нaйменyвaння гoЛoBнoгo p03Пopядtrикa кoштiв мiсцевогo бюдксгу)

30284209
3000000 1I

@iiвtlдaткiвтaкредитyBaннямicцевoгoбюдхery)(нaйменyвaнняГoЛoBноГoрoзпoрядникaкоштiвMlсцевoГo
бrолжсгy)

2. 3010000 Упрaвлiння З ПиTaIIЬ нaдзBиЧайних сиTyaцiй тa цивiльнoгo зaxисTy IIасrЛення Hoвокаxoвськоi мiськoТ

РaДи

(кoд зa eДPПoУ)

30284209

(кoл ПpoгpaмноТ клaсифiкаuii видaткiв тa кредитувaння мiсцевoго бюдкет}) (нaйменvвaння вiДпoвiдaльнoгo викoнaвrш) (кoд зa СДPПoУ)

кeрiвнпцтвo i yпpaвлiEяя у вi,цповiднiй сферi у мiстдх
(i{iстi кtr€вi), с€лищaх, сe''Isь oб.€Днавsх

з. 3010160 0160 011l теpптopiа.львях lромlцaх 2152900Щ0
- отш rгilrю з тtпo.oю пDoг!шою (кoдбюД'€iу)

видaпiв в кDeшт}зaню &Фифiкацii в;цйiв в вид!пi! в кр€д!тyщю пrclфiкацiф видaжiв в крqппущm мiсдeвoN бюдdrУ)

мiсцевoгo бюд'lttету) кредиryвaнш мiсцeвoгo бю.щкетy) бюлжеry)

oбсяг бтоджетних ПpиЗнaчrHЬ / 0Iо.ц)I(еTниХ

I

aсиГн}ъaн 
" 

!Дa19-9оГpиBеIIЬ, y ToМy чисЛi зaГaЛЬнoГo фoндy - 2з6971О.00 гpиBеI{Ь Ta сIlrцiaЛЬнoгo

фондy - ГриBеI{ь.
4.

J. Пiдстaви ДЛя Bикoнaння бЮ.цiкrTнoТ пpoГpaМи:



Кotrстит}rtiя Укpaiни (зaкoн вiд 18.06.|996 Ne254|96);
Бю,Фкeтний кoдeкс УкpalЪи (Зaкoп вiл 08.07.2010N9 2456-VI);
tlaказ МilriстеPствa фiяансiв УкpaiЪи вiд 26 сepппя 2014 poкy N9 836 <Пpo дeякi питaяflя зzlпpовaд'@tlllя пpoгpа.ппro _ цiльoвoгo метo.ry ск;rаданfiя
тa викoЕaяЕя мiсц€вих бюд)кeтiв'';
ГIoстанoва КМУ .'Пр yпopядкyвaння стPl,rсrypитa рroв пpaшi пpаuiвникiв aпapаry opгaнiв викoнaвчoj вла.щl. opгaнiв пpoкypатypи. сyДiв та iнrпих
opгшriв'. вiд 09.03.2006 р. No268; ./
Pirпетrня мiськоi paДI1. RiI,24.|2'2o|9 poкy Л! 2585 .. Пpo бю'Фкgт нoвoкахoBськoi мiськoi oб.€дrraroi теpитopiа,ънoi цюмalп tтa2020 piк',

6. I.{iлi лерсaвнoТ пoлiтики. на дoсгненttя яlмx спр,Ii'oвar,a pеа.лiзauiя бюlжетнo| пpoгрaми

N з/п L{iль деpжaвнoТ полiтики
I |qщЦqцi' деp>кaвнoТ пoлiтики y сфеpi цивiльнoгo зaкИc.Гу /

7. Mетa бrоДкетнoТ пpoгpaми

Кеpiвництвo i yпpaвлiння y вiдпoвiдriй сфеpi y мiстaх ,/'

8. Зaвдaння бroджетнoТ пpoгpaми

N з/п Зaвдaння

I
здiйсЕeЕня викoнaвтими opгaпaш мiських (мiст peспyблiкaнськoгo Aвтoпoмнoi Peсп}блiш, кpим тa oбдaсЕoгo значеЕня) paд, paйoнних y мiстаx
pш (y paзi i.х ствopeнrrя) падaвпх зaкoнoдzlвствoм пoыloв.Dк€тlь y вiдлoвiдяiй сфepi /

9. Haпpями BикopисTaI{нябЮДх(еTtIиxкoIIIT1B

ГpиBеHЬ

N з/п
Haпpями

BикopисTaIIня

бюджетних кoIIITiB

Зaгa;lьний фoнд Спецiaльний фoнд Усьoгo

I 2 I
J 4 5



Здiйснення BикoнaBчиМи
opГаHаMи мiськиx (мiст
pеспyблiкaнсЬкoгo
AвтoнoмнoТ Pесгryблiки
Кpим тa oблaснoгo
знauення) paд, paйoнних
y мiстaх paд (y pазi iх

ня) нaДaHиx

пoBнoBa)I(е}lЬ у
вiдпoвiднiй сфеpi

2з697I0 2з697|0

l0. Пеpелiк мiсцевих / щгiонaльних ПрoгpztМ, щo BикoнyIоTЬся y скJIaДi бюджетнoТ rtpoгpa}{и:
(гpн)

N з/п
Haйменyвaння

мiсцевoТ / pегioнaльнoТ
ПpoгpaМи

Зaгальний фon'д Cпецiaльний фонд Усього

I 2 IJ 4 5

Усьoгo

1 1. Pезyльтaтивнi пoкaзники бтo.цжетнoiПpoгpaМи:



N з/п Пoкaзник o.циниця вимipу !жеpелo iнфopмaцii Зaгaльний фoнд Cпецiaльний фoнд Усьoгo

I 2
a
J 4 5 6

затpaT
1.1 Кiлькiсть IIITaTних

o.циниЦЬ'

з ниx
пoсa.цoвих oсiб
мiсцевoгo
сtlМoBpяДyBaннЯ

ЧoЛ. Piшfння мiськоi paди

Np2цтц вiд|2.|2.2019
..Пpo зaтвеp.фкення

зaгaльнoТ чисельнoстi
aПapaТу yпpaвлiння з

ПиТaнЬ HС тa I{ЗH
Hовoкaхoвськoi
мiськoТ paдИ',,

rптaтний poзпис
yпpaвлiння

7 12,5 12,5

6

2 IIDoДYкTY

2.1 Кiлькiсть oтpиМaних
листiв, ЗzUIB, скapГ'
зBеpненЬ ГpoМa"цяtl

oДиFIицЬ

Bнyтpirпнiй oблiк
(lдсypнaл pеeстpauii) go4/- ..r\

tpr"'' - ' '-
] 804

чl 55
2.2 Кiлькiсть lIopMaTиBнo-

poзПopя.цчиx aктiв oдиницЬ
Bнyтpirшнiй облiк

(>rсypнaл pеeстpauiТ)

a
J ефективностi

3.1

Кiлькiсть oTpиMaI{их

листiв, зzUIB, скapг)

зBеpI{енЬ гpoМa.цян нa

oД,нoГo пpaцiвникa
oдиHицЬ

Кiлькiсть викoнarrиx /

кiлькiсть ПoсaДoвих
oсiб Т34 r34

э.Z Кiлькiсть пpийнятих
IIopМaTиBIIo-
poЗпopяДчих актiв нa
o.цнoгo пpaцiвникa

o.циниЦЬ

Кiлькiсть лpиiтнятиx I

кiлькiсть пoсa.цoBиx

oсiб

ll - r.

IItQ



1n
J.J Bитpaти нa yТpиМaнHя

oднiеi штaтнoТ

oДиницi
Тис. гpн..

ooсяГ видaTкlB/IIITaTнa

чисельнiсть
( 189,577' г

А,:'6Р r|tэ .l}', ti
189,577

4 якостI
4.1 Чaсткa Bикoнaниx

листiв, зZUIB' скapг'
зBrpIIенЬ гpoМaДян нa
oднoгo пpaцiвникa

% 100 100

4.2 Чaсткa пiДгoтовлениx
норМaTиBнo-
poЗПopя.цчих aктiв нa
oДноГo пpaцiвникa

% 100 100

Hачaльник yправлiння
З ПиTaнЬ HC та I{ЗH пliськоi paди

oлeксaндp БAPAнIЧЕнкO
(i нiuia.пиliнiuiшl, пpiзвище)

ПoГoД)КЕHo:
Фiнансoве yправлiння Hoвoкaхoвськоi мiськoi

Hачальник фiнaнсоBoгo yПpaвлiння
Hовoкaхoвськoi м iськoi PaДи

05D А /e'ш

Ja,л' [nО)Q,J'' /.дtaй;.-nф' r|t{;{

рaДи

Ipинa ФУPCссBА
(iнiцiалl.t/iнiцiaл, пpiзвище)

сWа/,з-l,to "шсоwАo

ofl'Ll.нa
I

.cQJ c-ttx)), nч^, uw{ аd*/ J4lмtо


