
ЗATBЕPД}tЕI{o
Haкaз Miнiстеpствa фiнaнсiв УкpaТни

26 cеpпня2014poку N 836

(у pедaкцiТ HaКазy Мiнiстеpствa фiнaнсiв УкpaТни

вtд29 ГpyДHя 2018 poкyN 1209)

ЗATBЕ,PД}кЕI]o
Haкaз / poзпopядuий дoк1ълент

iй тa цивiльHoГo зaхисry HaсeЛеHFlя

( нait менVвaння ГоЛoBHoГо prlз ПopядH и ка коштi в м iсцевoго бюдкcry)

бrоДжетнoТ пpогpaми
Пaспоpт
мiсцевогo бюдясеry нa 2020 piк

Упрaвлiння з ПиTaItЬ наДзвичайrrrrx сиТуaцiй тa цивiлЬнoгo 3aхисTy насеЛення HовокаxoвськoТ мiськоi 30284209

Hoвoкaxoвськoi мiоькoТ

3000000

(код Пpоraaпlнoi клaсифtкaшti l]иЛ.aткlB тa

2. 3010000

бюджету)

Упpaвлiння З ПиTaHЬ нaдзвичайних сиTyaцiй тa цивiльнoГo зaxисТy нaсеЛенHя HовoкaхoвськoТ мiськoi

(кoд зa СДPПoУ)

30284209

РaДи
( HaЙМенvвaHHя вiдпoвiдaльнoгo викoнавця)

Iншri зaxоДи, ПoB'язаlti з екoнoмiчнoro Дiяльнiстю 21528000000

(кoд зa СДPПoУ)

7693 04903. 3017693 (кoл бюлжсЦ)

(кoл Пpoгpaмноi юraсифi кauti

видaткiв тa кредитувaHня

мicцевoго бюджетУ)

I

oбсяг бто.цжетниx Пpизнaчень / бюдlкеTI{иx aсиГн}tsaнЬ. з85512.00 ГpиBенЬ, y

фoндy ГpиBеI{Ь.

Пiдстaви Д.Ля Bикoнaння бЮДжеTIIо1 ПpoГpaМи:

клaсифiкauiсю видaткiв та кpедитуB.lння мiсцевoгo бюдкеry)

i-
ToМy чисЛi зaгa,цьнoгo фoнДy - 385512.00 ГриBеI{ь Ta сПrцlaJlЬнoГo

(кoд Tи повo-i ПpoГраMнol

клacифiкauiТ видaткiв тa

кредитуBaн ня м iсцевoгo бюдкету)

(код Фун кцiональнoi клaсифi кauii

видaткlB та кредиryвaння

бюдrкеЦ)

йй'*vuunn" бюд:кrтнoi ПpoГpaМи згiднo з Типoвoю ПpoгpaMнoю

4.

5.



Кoнституuiя Укpalни (зaкoн вiд |8.06.|996 Np254|96);
БIo'Dкsтний кoдeкс УкPaiЪи (зaкoн вiд 08.07.2010 N9 2456-vI);
нaказ Мiнiстерствa фiЕансiв Укpaiъи вiд 26 сepпtlя 2014 poкy J.lъ 8з6 <пpo,цеякi питaння з.tпpoва.ЩкеЕпя цpoгpaмкo цiльoвoгo мeтoДy сю'1aдaпIU1
та викollЕtяня мiсueвих бюджeтiв>l ]
Pirпенвя мiськoТ paДЙ Bi4\24./2.io19 poк1, Nэr2585 .. Пpo бюДкет lIoвoкzlхoвськoi мiськoi oб.eднaнoi теpитopiальнoт гpoмaди цa 2020 piк ,,

Piшelrня мiськoт pеч\|1 в'|J\N92472 RiI' |2.|2'201.9 poку ,, rlpo зaтвеpДкення Прoгpaми тepитopiальвoi oбopoЕи тepитopii нoвoкaхoвськoi Miськoi
paщ вa 2020-2022 powr,'

6. Цiдi деpx{aвнoТ пoлiтики, нa дoсягтrепEя якиx спpямoвzula pеа,тiзaцй бrодкетнoТ пpoФамlr

N з/п IJiль деpжaвнot ПoЛlTики
PеaлiзaцiТ деprкaвнoi полiтики y сфеpi цивiльногo ЗaхисТy

7. Метa бюдхteтнoТ пpoгpaми

Cтвоpення I{aJIе)книx yМoB ДлЯ фyнкцirовaння пiдpoздiлiв теpитоpia,rьнoi обоpoни y мiстi Hoвa Кaхoвкa
8. Зaв.цaння бrоджетнoТ пpoгpaми

N з/п ЗaвДaння

1 Зaбезшечення ефективнoго збеpiгaннямaЙнa не)киТЛoвoТ бyлiвлi зa aДpесoЮ вyл. Гоpькoгo,буд.22

9. Haпpями BикoрисTaння бюд>кетних кorштiв
ГpиBеHЬ

1^ Пеpелiк мiсцевиx / pегiонaльних пpoГpaМ, Щo BикoII}ToTЬся y склaдi бroджетнoi пpoгpaми:lu.
(Гpн)

N з/п
Haпpями

BикoрисTaнI{я

бюДжетних кotптiв
Зaгaльний фoнд Спецiaльний фoнд Усьогo

I Z a
J /l 5

Утpимaння
oбсщтoвytоvегo
ПеpсoнaЦ/ неlкитлoвoТ
бyлiвлi Зa,aДpеcotо ByЛ.

Гopького,6у*22

I з855],2 , 
З85512

Усьoгo 3855 12 0 385s 12



N з/п
Haйменyвaння

мiсцевоТ / pегioнальнoТ
ПpoгpilМи

Зaгaльний фoнд CпеЦiаrrьний фoнд Усьoгo

I 2 J 4 5

Пpoгpaми
теpитоpiaльнoТ
обopoни теpитopiТ
HовокaxoвськоТ
мiськoТ paДИНa2020-
2022 poки

з855|2 З855|2

Уоьoгo 3855 12 0 з855|2

1 l. Pезyльтaтивнi показники бrод>кетнoТ ПpoгpaМи:

N з/п Пoкaзник oДиниця вимipy {>кеpелo iнфоpмaцiТ Зaгальний фo''д Cпецiальний фoнд Усьoгo

I z 1J 4 5 6
I зaTpaт
l.l Кiлькiсть IIITaTЕIиХ

o.циницЬ' щo
обслyговyr не)киTЛoBy
бyдiвrпо

oДиниЦl Piпrення мiськоТ paди
Np2474 вiд12.|2.20|9
..Прo 3aтвеp.ц)кrння

з aгa.rrьнoТ чисельностi
aПaptry 1тlpaвлiння з
пиTaI{Ь HC тa L{ЗH
HовокaхoвськoТ
мiськoТ paд|4,,,

rптaтний poзпис
yпpaвлiння

4,5 4,5



) ПDoДYкTv
2.1 Кiлькiсть об'ектiв rцo

бyде обслyгoByBaTися
o.циницl Aкт пpиймaHЕIЯ -

пepедaui осIIoBI{иx
зaсoбiв J''lb0l вiд
06.02.2О|9 poку

;l 1

3 ефективнoстi

3.1

Bитpaти FIa yTpиМaнHя
oднiеТ штaтнoТ одиницi

Tис. Гpн..

oбсяг видаткiв l штaтнa
чисeльнiсть/ l 000 / 85.669 ,

3 p"it{Jf/; 85,669

4 якoсTl

4.1 Piвeнь зaбeзпеченoстi
BикoHaHня ЗaB.цaння %

ooсяг ЗaпЛalloBtlllиx
видaткiв / кaсoвi

видaтки *100
100 r00

Hачaльник yправлiння
3 Питaнь HC тa I{ЗH мiськoi paди

oлeксaндp БAPAHIЧЕнкO
(i нiцiaл и/i нi цiал, пpiзв и ше)

ПoГoД}кЕHo:
Фiнaнсове yправлiння HовoкaхoвськоТ priськoi

Hачaльник фiнaнсоBoГo yПрaвлiння
Hовокаховськoi мiськoТ paди

рaДи

Ipинa ФУPCссBA

датa 'oгодlкёнп ^ lt 0i,Й:Й
M. п.

:

q

'Эa"\-j. р'a)1L',

tцCt}q ,.l сЬь.(tl' w;{

(i нiцjали/i нi цiaл, пpiзвише)

с,l,(аv"',*с tхlо-у,pАэ-

or *f*/-с,0.l' c-rfl-l.t,, 1фl,с ц{{,4 cУf't-"мn do/l,''pо


