
Паспорт
бюджетноi програми мiсцевогtl бюджеry на 2019

Уtlраг,.rilltlя з Ilитань ltaj{зt]lltlaiiItиx с}{,lуацiй та цивLltьl]ого зах}iсту насеjlеltl]я НовокаховськоТ MicbкoT
{ l!ай менуванtlя mловного розпоряднпка)

Упразлirtня з flитань надзвlл,{аiilJ1.1х сllтуацiй та ц'ивiльного захисту населеIJl]я НовокаховськоТ MicbKoT
(най MeHyBaHHt вiдповiдальноm виконавця)

Заходи iз запобiгання та лiквiдацiТ надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха

ptK

з00000()
(кол)

30l 0000)
1кол)

30l8l l 0 0ll l
3.

4.

5.

1кол) (кФквк) (най менування бюджетноi програми)

Обсяг бюджегних призначень / бюджетних асигнувань - llШЦOqrривень, у тому числi загальною фонду - 810З0,00 гривень та спеЦальвою фоя,цу -
60000.00 rривень.

Пiдсгави д'Iя виконання бюрксгноТ програми:

Закон УtФаikи "Про мiсцеве ммоврядування в УкраiЪi" вiд 21.05,1997 N9280Д7-ВР;
Закоп УiФаi'ни "Про сл}хбу s органах мiсцевого самоврядумнЕя" вiд 07.06.200l N9 2493JII;
Намз MiHicTepcTBa фiнансiв Украiяи вiд 26 серпня 20l4 року N9 836 (Про деrкi питання запровамення програмно - чiльовою метоry складанtlя та
виконання мiсцсвих бюдrсегiоr;

Кодекс цивiльною захясry вiд 02.10.20l2 рку N9540З-VI;
Рiшення MicbKoT ради вiд },{Ъl669 <Про затверФкення Програми ствqрепця, накопичеIrнr, зберimвня, викорисгання мiсцевих матерiальних резервiв для
запобimння та лiквiдацiТ яадзвичайяих ситуацifi природного або техногеняого характеру та забезпеч€нн, населенвя iтериторiальнrх формувsнБ ЦЗ Micтa
засобами ра,дiацiйвою тахiмiчноrо захисry на перiод до 2025 роý,)
Рiшення MicbKoT ради вИ20.12.20I8роцуN9 l7l9"Про мiсьюlй бюдкfi Micтa Нова Кжовка Ha20t9piK''
Рiшевня Новокаховбькоi MicbKoi ради вiд l З.09.2019 року N922З8 "Про внесення змiв до рiшення MicbKoi ради вЦ 20.12.2018 роцу Nsl7l9 <Про мiськцй
бюдкет MicTa Нова Каховка на 20l9 рiю)



Рilпення НоRокахоRськоТ licbKoi ралп вiл l З,09,20I9 року Nt22З l "Про висссtl ня доповнень ,1о ПроФами скохомiч llого. соцiмьного та кульryрного
розвитку мiсга Нова Каховм н8 20l9 piK

,Щовiдка фiнансовою управлiння вiд 24.09.20l9 року Ns723

6. Цiлi державноТ лолiтикл, на досягнсяня яких спрямована реалiзацiя бюджФноi програми

N з/п I {iль державноТ полiтики

Рса-iilзаl{iя ,Iicp,кa]]HOT llолi,1,11 ки \ c(bcpi llиBi.lbllol() Jax}lcl,_v llасеJlсння

7. fulcia бrодяtеI,ноТ IlроI,рами

ýцц:ggr,g.jIчlt- цuц!е;1lýIц,;а .i iкr] iдуван ня !з9:Lццц налз в tl чаt',1 н t.,l х,9ц,уацiй п рчl?Oлно г

8. З;iвllапllя бtо;lritсr;iоТ llрограми

N.- з/t I Завлання

l Накопиченяя мiсцеволо матерiального резерву для запобiгання m лiквiдацiТ вадзвичайних ситуацiй природною або тсхноlrнною характсру

2 Забезпечення прведення невiдмадних робiт i змодiв, спрямоваяих на попередження та лiквИацiю надзвичайних ситуацiй Taix наслiдкiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв

вен

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4 5

l Накопичення мiсцевого
матерiального резерву для
запобiгання та л iквiдацiТ
надзвичайних ситуацiй
пр иродного або техногенного
характеру

27 000,00 27 000,00



Пспслilt пticltcriиx / регiоllа_lt1,1l}1х лрограм, Iцо RllI{оIlуIоться 5,сtслалi бlо.ц>тсетrrоТ програми:
l0.

(грн)

2 Проведення невiдкладних
заходiв iз запобiганням
виникненню надзвичайних
ситуацiй техногенного
характеру

б0 000,00 б0 000,00

з Проведення l-tевiдкладних робiт
з лiквiдаltiТ нас:ri:{кiiз

надзвичайних ситуацiй у звязку
з захворюванняI\4 свl.tttей на

африканську чуN{у у
свиногоспо:tарсr,вi ФОI l Качуlэl.;

уляни Михайлiвни

54 0з0.00 54 0з0,00

Усього 8l 0з0,00 60 {i08.00 14l 030.00

N з/п
Найменування мiсцевоТ /

регiоншlьноТ програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1

Програма створення,
накопичення, зберiгання,
використання мiсцевих
матерiальних резервiв для
запобiгання та лiквiдацiТ
надзвичайних сиryацiй
природного або техногенного
характеру та забезпечення
населення i територiальних

формувань L\З MicTa засобами

радiацiйного та хiмiчного
захисту на перiод до 2025 року

27 000,00 27 000,00



2 Програма еконопл iч ного,
соцiального та кульryрного

розвитку MicTa Нова Каховка на
2019 piK

60 000,00 60 000,00

J Програма економ iчно го,

соцiального та культурного

розвитку мiс,га I]oBa Каховка на

2019 piK

54 0з0,00 54 0з0,00

Усього 81 030,00 60 000,00 I4l 030,00

l l . Рез1,.;11,,,,u,r,,.rtзlti пt,lказltrtKtt бюдх<етноТ програми:

N з/п показl,лlа lc Одиttltця BHMipy /}rере_чо i rrr}op Mar iii- Зага_чьний фонд Сllеlliальний фонл Усього

2 J 4 5 6 7

затрат
1.1 Прилбан lrя паJlи во-мастил 1,1{l.lx

матерiалiв для поповнення
матерiального резерву, в т.ч.:

придбання дизельного пzlJIива

тис. грII Рiшенllя пqiськоТ ради вiл
07.08.20l4 Nлl669 кПро
затвердження Програми
створення, накопичення,
зберiган ня, використання
мiсцевих матерiальних резервiв
для запобiгання та лiквiдацiТ
надзвичайних ситуачiй
природного або техногенного
характеру та забезпечення
населення i територiальних

формувань ЩЗ MicTa засобами

ралiачiйного та хiмiчного
з.жисту на перiод до 2025 року>

27,000

27,000

27.000

27,000

-- j-L_



1.2 Обсяг KolttTiB на вiдшкол5,вання
BapTocTi посJryг з проведення
невiдкладних робiт з лiквiдацiТ
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй

тис.грн. Рirлен ня виконавчого KoMiTeTy

вiд 27.08.20l9 року Nч280 "Про
видiлення коштiв з резервного
фонл} мiського бюджету

управлiння з питань НС та I_{ЗН

шriськоi ради на лiквiдацiю
rtаслi.цкi в ttа.цзвичайноТ ситуацi r.

ак,г l:]lll(oIlat]Ilx робir, вiд
1_5.09.20l9 poK_v КП "НК
EKocepBic". акт Bl4 конан r.rx робiт
вiд l2.09.20l9 року КП
"]\4iськи й водоKat]a_rt"

54.0з0 54.0з0

I.j Обсяi, Ktlшt,l-iB 1,1a lill()]]сле}tня

ltсllirlt цадttц1 здхr,.цill iз

запобiгання вини кнеllня
нiiJtзвичайних сиr,уацiй
техно I,енного характеру

,I ис.грlr. Pi Lucr t ня l]1.1конавч()l,о ком i,r,e,ty

вiл 27.08.20l9 року Лч280 "Про
видiлення коштiв з резервного
фо н.ау, м iськогt,l бкlд;кеr-ч

управлilttlя з питань НС та IlЗН
MicbKoT ради на лiквiдацiю
наслiдкi в надзвичайноТ ситуачii,
Зведений кошторисний

розрахунок BapTocTi виконання

60,000 60,000

2 продукту
2.1 кlлькlсть дизельно го пutлива Рiшення MicbKoT рали вiл

07.08.20l4 Nэl669 <Про
затвердження Програми
створен ня, накопичення,
зберi гання, використання
м iсцевих матерiальних резервi в

для запобiгання та лiквiдацiТ
надзвичайних ситуачiй
природного або техногенного
характеру та забезпечення
населення i територiальних

формувань I_[З MicTa засобами

радiацiйного та хiмiчного
захисту на перiод до2025 року)

l 000 l000



22 Кiлькiсть надзвичайних
ситуацiй якi виник.гIи на

територiТ HoBoKaxoBcbKoi
MicbKoT пали

одlлницi Протокол засiдання KoMlciT з

питань ТЕБ та НС MicTa Нова
Каховка вiд22 липня 20l9 року
Ns9

l l

2.з Кiл bKicTb надзвичайних
ситуацiй що пiдлягають
lIOlIcpcJ;ticltItlo lta Teplri opiT

Н овокаховськоТ м icbKoT ради

одиницl Протокол засiдання KoMiciT з

питань ТЕБ та НС MicTa Нова
Kax<lBKa вiд 22 лr.lrlня 20 l9 року
.N!r9

l l

_) ефективностi

Ссрелlзi tsи/\а,t,iiи на l .п

jI}4зельн()го пa.il и ва

якос,гi

,гtас. грн./л обсяг вl,tда,гкiз на придбання

дизел ьного 1,1ального /

Ki;t bliicTb дизел ьilого па,ч ы{о го 0.а2] {J.{J27

_1 ._ Сс;lс,цlri Bl,,1-1,1]a,I и tla лiквiдаllilс
l{адз ви чай ltих ситуацi й

техногенного характеру

тис. грt-l.,/оди tltt tti обсяг вила,гкiв на лiквiдацirсl
ltадзвичайн их ситуацiй/
кiлькiсть надзвичайних

ситуацiй
54,030 54,0з0

з.з

Середнi витрати на

попереджен ня надзвичай них
ситуацiй техногенного
харакгеру

тис.грн./одиницi обсяг видаткiв на

по передження надзвичай них
ситуацiй/ кiлькiсть

надзвичайних ситуацiй
60,000 60,000

4 якостl

4.1 piBeHb забезпеченостi виконання
програми %

кiлькiсть запланованих
литрiв/кiлькiсть
придбаних* l 00

l00 l00

4.2 piBeHb забезпеченостi виконання
профами

%

Кiл bKicTb надзвичайних
ситуацiй що плануеться

л iквi.щrвати/кiл bKicTb
лiквiдованих * l00

100 l00



4.з piBeHb забезпеченостi зиконання
програми

%

Кiлькiсть надзвичайних
ситуацiй що шIану9ться

п о п ередити./кlл ь Kl сть
попередженпх *,ff

./,/

l00 l00

Начальник управлiння
Уltравлiння з Ilt{l,aнb НС та ЩЗI{ MicbKoT ради

ПОГОЩЖЕНО:

Фiнансtlве уllравлiння HoBoKaxoBcbKoi MicbKoT ради

Начальник фirrансового управлiння
Ради

19 року

I.В.Фурсесва

{ i пiцiшrи/i rriцiал, гrрiзви uiс)
Ф
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