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Накаl MilticTepcTBa (liHaHciB Украiни
26 серпня 20l4 року Лl 836
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiл 29 грулня 20I8
року Nл l 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення

вiдlf,аg ff N €3
Паспорт

бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення НовокаховськоТ MicbKoT
(найменування mловного розпорядника)

Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення НовокаховськоТ MicbкoT
(HaГtlreHyBatll rя вiдповiдальноm виконавця )

Заходи iз запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха

l.
1кол)

30 l 0000
2.

1коа)

30l8l l0 0lll
з.

4.

5.

(код) (кФквк) (найменування бюджетноТ програми)

числi загального фонду - 14l0З0,00 гривень та спецiального фонду -0"00Обсяг бюдя<етних призначень / бюджетних асигнувань - I 4l 030.00 гривень, у тому
гривень.

Пiдстави для виконання бюджетноТ програми:

Конституцiя УкраТни (Закон вiд l 8.06.1996 J\Ф 254196);

Бюджетний кодекс УкраТни (Закон вiд 08.07.2010 Nb 2456-Vl);
Закон УкраТни "Про.Щержавний бюджетУкраiЪи на 2019 piK";

Закон УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядуваrня в Украiki" siд 21.05.1997 ]ф280/97-ВР;
Закон Украi'ни "Про службу в органах мiсцевого самоврялування" вiд 07.06.200l N9 249ЗJII;
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серлня 2014 року]ф 8Зб (Про деякi питання залровадження профамно цiльового методу складавня та
виковання мiсцевих бюФкетiв>;
nocraнoBa КМУ "Про упорядк} вання струкryри r а умов прачi прачiвникiв апараry органiв виконавчоТ влади. opmHiB прокуратури_ судiв та iнших органiв"

Кодекс цивiльною захисry вiд 02.10.20l2 року JФ540З_vI;
Рiшення MicbKoi ради вiд Nsl669 (Про затвердкення Програми створення, накопичеlrня, зберiгання, використання мiсцевих маторiа,rьних резервiв для
запобimння та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй природного або техногенfiою характеру та забезпочення насоrення i територiмьних формувань I|З MicTa

засобами радiацiйного та хiмiчною захисту на перiод до 2025 року''



Рiшеяня MicbKoT ради вiд20_l2.20l8рокуJФ]719"Про мiський бюджет MicTa Нова Каховка Ha2019piK"
Рiшення HoBoKaxoBcbкoi MicbкoT ради вiд IЗ.09,2019 року N922З8 "Про вн€сення ]MiH 0о рiUlенля м icbKoi рааи Bil 20. J 2.20l8 року N9] 7l9 <Про мiський
бюджет MicTa Нова Каховка на 20l9 рiю)"
Рiшення НовокаховськоТ Micbкoi ради siд ] З.09.20l 9 року I!22З l "Про внесення доловпев ь до Проrрами економiч ного, соцiального та кульryрною
розвитку MicTa Нова Каховм на 20l9 piK

6. Цiлi державноi полiтики, на досягliення яких спрямовапа реалiзацiя бюметноi програми

N з/п IJiль дерх<авноТ полiти ки

l Реалiзацiя деря<авноТ полiтики у сферi цивiльного захисту населення

Мета бюджетноТ п

Своечасне. якiсне попередження та лiквiдування наслiдкiв надзвичайних ситуацiй природного та техногенного

8. Завдання бюджетноТ програми

N з/п Завдання

l Накопичення мiсцевою матерiальfiого резерву дrя запобimння талiквiдацii надзвичайних ситуацiй природною або техноrcнвою характеру

2 Забезпечення проведення невiдкладних робiт i заходiв, слрямовавих на попоредження та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй Taix наслiдкiв

9. Напряп,tи використання бюджетних коштiв

вен ь

N з/п
I-{ап ря ми ви користання

бlоджетних коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 ) 4 5

l Накопичення мiсцевого
матерiального резерву для
запобi гання та л iквiдацiТ
надзвичайних ситуацiй
природного або техногенного
характеру

27 000,00 27 000,00



2 П ро ведення невiдкладних
заходiв iз запобiганням
виникненню надзвичайних
ситуацiй техногенного

60000,00 60 000,00

) Проведення невiдкладних робiт
з лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй у звязку
з захворюванням свиней на

африканську чуму у
свиногосподарствi ФОП Качури
уляни Михайлiвни

54 0з0,00 54 0з0,00

Усього 14l 030.00 0,00 14l 030.00

l0.
Перелiк мiсцевих / регiональних програм,

(грн)

що виконуються у складi бюджетноТ програми:

N з/п
Найменування мiсцевоТ

регiона-пьноТ програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

Про грама створення, накопичення,
зберi гання, використання мiсцевих
матерiальних резервiв д.пя запобiгання
та лiквiдацii надзвичайних сиryацiй
природного або техногенного
характеру та забезпечення населення i

територiагrьню< формувань IlЗ MicTa

засобами ралiачiйного та хiмiчного
захисry на перiоддо 2025 року

27 000,00 27 000,00

2 Програма економiчного,
со цi ал ьl-tого та культурного

розвитку MicTa Нова Каховка на

20l9 oiK

60 000,00 60 000,00

з Програма економiч ного,
соцiального та культурного

розвитку MicTa Нова Каховка на

20l 9 niK

54 0з0,00 54 030,00



l l. Результативнi показники бюджетноТ програми:

N з/п Показник Одиниця вимiру Щжерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4 5 6 7

]атрат
1.1 Пр идбання пitли во-мастил ьних

пlaTepia-lliB для поповнення
матерiального резерву, в т.ч.:

придбання дизел ьного п€Lпива

тис.грн. Рiшення MicbKoT рали вiл
07.08.20l4 Nэl669 <Про
затвердження Програми
створення, накоп ичення,
зберiган ня, використання
мiсцевих матерiальних резервiв
для запобiгання та лiквiдацii
надзвичайних ситуачiй
природного або техногенного
характеру та забезпечення
населення i територiальних

формувань ЩЗ MicTa засобами

радiацiйного та хiмiчного
захисту на перiод до2025 року)

27,000

27,000

z7,000

27,000

1.2 Обсяг коштiв на проведення
невiдкладних робiт з лiквiдацiТ
tlасл iдкiв надзвичай них ситуацiй

тис.грн. Pi шення виконавчого комiтегу
вiд 27.08.20l9 року J$280 "Про
видiлення коштiв з резервного
фонду мiського бюджету

управлiння з питань НС та I_{ЗН

MicbkoT ради на лiквiдацiю
lласл iдкi в надзвичайноТ ситуацiТ,
Розрахунок обсягу коштiв КП
"НК EKocepBic",
Розрахунок обсягу коштiв КП
"Мiський водоканал"

54.0з0 54,030



1.3 Обсяг коштiв на проведення
невiдкладних заходi в iз

запобiгання вини кнення
надзвичайних ситуацiй
техногенного характеру

тис.грн. Pi шення виконавчого KoMiTeTy

вiд21 .08.2019 року Nл280 "Про
видiле1-11-1я коштiв з резервного
фонду мiського бюджету

улравлiння з питань НС та I_{ЗН

MicbKoT ради на лiквiдацiю
наслiдкiв надзвичайноi ситуацiТ.

Зведений кошторисний

розрахунок BapTocTi виконання

60,000 60,000

z продукту
2.1 кiл bKicTb дизельного п;tл и ва Рiшення MicbKoT ради вiд

07.08.20l4 JФ1669 кПро
затвердження Програми
створен ня, накопичення,
зберi ган ня, ви користання
мiсцевих матерiальних резервi в

для запобiгання та лiквiдацii
надзвичайних ситуацiй
природного або техногенного
характеру та забезпечення
населення i територiальних

формувань I_{З MicTa засобами

радiацiйного та хiмiчного
захисту на перiод до 2025 року>

I 000 I 000

2-2 Кiл bKicTb надзвичайних
ситуацiй якi виникли на

тер иторiТ Но вокаховськоТ
MicbKoT пали

одиницi Протокол засiдання KoMiciT з

питань ТЕБ та НС MicTa Нова
Каховка вiд22 лиlня 2019 року
Ns9

Z.э Кiл bKicTb надзвичайних
ситуацiй що пiдлягають
попередяtенню на територiТ
Новокахо вськоi м icbKoT ради

одиницl Протокол засiдання KoMtctl з

питань ТЕБ та НС MicTa Нова
Каховка вiд22 лиlня 20l 9 року
Ns9

J ефективностi
3.1 Середнi видатки на l л

дизельного пzLпива

якостi

тис.грн./л обсяг видаткiв на придбання

дизельного пального /

кiлькiсть дизельно го пzul ьно го 0,027 0,027



J.z Середнi витрати на лiквiдацiю
надзвичайних ситуацiй
техноген но го характеру

тис. грн./олtл ни цi обсяг видаткiв на лiквiдацiю
надзвичайних ситуацiй/
кiлькiсть надзвичай них

ситуацiй
54,030 54,0з0

1a
_) __)

Середнi витрати на

попередження надзвичайних
ситуацiй техногенного
характеру

Trac. грн./оди ницi обсяг видаткiв на
попередження надзвичай них

ситуацiй/ кiлькiсть
надзвичайних ситуацiй

60,000 60,000

4 якостl

4.л pi вень забезпеченостl виконання
програми о//о

кiлькiсть запланованих
литрiв/кiлькiсть
придбаних* l 00

l00 l00

4.2 piBeHb забезпеченостl виконання
програми

уо

Кiлькiсть надзвичайних
ситуацiй що плануеться

л iквiдувати/кiл bKicTb

лiквiдованих * 100

l00 l00

4.з piBeHb забезпеченостi виконання
програми

%

Кiлькiсть надзвичайних
ситуацiй що плануеться

попередити/кiлькiсть
попереджених *J,00

-,/

l00 l00

Начальник управлiння
Управлiння з питань НС

ПОГОДЖЕНО:

та ЩЗН MicbKoi ради эйffiwr О.I.Баранiченко
(*,ц","/"*ri-, 

"[r,,r-ll )

Фiнансове управлiння Новокаховськоi MicbKoi ради

Начальl+ик фiнайс9вого управлiння
НовокаховськоI мiСькоi ради

I.В.Фурсеева

(lнlцlали/l нlцiм, прlзвищс)

lcasZ -{ ry-, .-ч.Р,

'ДI, 0l9 року

'h**g-. C,zzz-v , P2-*;P"zz- .- /t_.1-1,/ fur-eZez,e--e;tra*(/


