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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Mi lricTepcTBa фiнансiв Украillи
26 серпня 20l4 року }{! 836
(у редакrtii rraKmy MirricTcpcTBa фiнаrrсiв Украiни Bia 29 грулня 20l8
рокуМ l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
Управлiння з питаtlь надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисry населення

(наймсttуваttttя головI{ого розllорядника коштiв мiсtlевого бюлжеry)

НовокаховськоТ м icbкoT ради

вiц /ё',/F_.2019 року N J*L
Паспорт

бюджетllоТ програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення НовокаховськоТ MicbKoT
(найменуваttня головного розпорялника)

Управлiння з питtlнь надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення НовокаховськоТ MicbKoT

l.
1кол)

30I 0000
2.

3.

1коа)

30l8230

(найменуваtlllя вiлtlовiдального виконавrrя)

0380 Iншi заходи громадського порядкутабезпеки
1кол) (кФквк) (най менуван ня бкl,tжетltоi програм и )

о Обсял бюлrtсчтrrих призкачень / бюдясеrrrих асиrъуваrrь - 2240(Ю,00 гривень, yT oMy чисlIi зала,rьвого фонлу -l78527,00 гривеflь та спецiаJБпогo" фон.ry - 45473,00 гривень.

5. Пiдстави дlц виконалня бю.чrкетноi програми:

Бюджетяий кодекс Украihи (Закон вiд 08.07.2010 Nэ 2456-VI);
Закоя УкраlЪи "Про оборояу УчаiЕи ";
Полоlсепня про TeprrюpiarrbKy обороку УкраТни, затверджоний Указом Президента Укра'iни вiд 02 вересня 2013 року Nя47l/2013;
Рiшення Micbкoi радл вiд 27.06.2019 року Nэ 2051 "Про вяесепня змiп до рiшевяя MicbKoi ради вiд 20.12.20l8 року Nч l719 "Про мiський бюмgr
MicTa Нова Каховка па 2019 piK";
Рiшення MicbKoi ради вiд lЗ.07.20l7 ]ф867 "Про затвердr(еняя Програми териmрiапьЕоТ оборояи територiТ HoBoKaxoBcbKoi мiськоi рали на 20l7-
2021 роки" зi змiнами вй 17.01.2019 року фiшепня Nsl720) та 28.03.2019 Фiшеrrвя N9l845).

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програNIи

N
Щiль державноi полiтики



l lреалiзацii державноl полlтики те 1itльно1 ни

7. Мета бюджетноТ прогрtlп,tи

Створення належних yIvIoB дJIя функцiювання пiдроздiлiв територiальноТ оборони у MicTi Нова Каховка

8. Завдання бюджетноТ програми

N
з/п

Завдання

l Матерiально-технiчне забезпечення вlиськовоl частини А|7 36
2 Придбання пред\{етiв дострокового користувtlння

9. Напрями використання бюджетних коштlв

гривень

,о. Псрелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноТ програми
(грн)

N
зlп

Напрями використання
бlолжетних коштiв

Загальний фопд Спецiа-гrьний фонд Усього

2 3 4 5

Матерi шI ыl о-технiчне
забq; tlсчення вiйськовот
частиl{и Аl7зб |78527 |78527

2 Придбання предметlв

дострокового
користування

4547з 45473

Усього |,l8527 4547з 224000

N
зlп

Найменування мiсцевоТ
/ регiона,тьноТ програми

Загальний фонл Спецiа,чьний фонд Усього



l
Програма
,гериторiальноi оборони
територiТ
Новокаховськоi MicbKoT

ради на 2017-202l роки,
рiшення
новокаховськоi Micbkoi

рали вiд lЗ.07.2017 р.
Ns867 (зi змiнами)

178527 4547з 224000

Усього 178527 4547з 224000

l l. Результативнi покtвники бюджетноТ прогрzlп{и

N
,llп Показник Одиниця вимiру .Щжерело iнформаtiТ Загальний фо"д Спецiальний фонд Усього

2 J 4 5 6 7

l за,грат

1.1 Обсяг витрат на
транспортнi послуги

тис.грн. Рiшення MicbKoT ради вiд
28.03.20l 9 J',lЪ l 845 "Про
внесення змiн до Програми
територiальноi оборони
територii НовокаховськоТ
MicbKoT ради на 20|'7-202|

роки; Розрахунок до
кошторису видаткiв на
ви конання заходiв прогрilN{и

територiальноТ оборони
територii НовокаховськоТ
MicbKoi рад{ на 2019 piK

76.9|4 ,l6,9|4



l
1.2 Обсяг витрат на

ма,гсрiальне
забезпечення

тис.грн. Рiшення MicbKoi рiulи вlд
28.0З.20l 9 Л!l [l4_5 "l Ipo

внесення змiн до IIрограми
територiальltоi оборони
територiI НовокаховськоТ
MicbKoT ради на 20|7-202|

роки; Розрахунок
до кошторису видаткiв на
виконання заходiв програN,Iи

територiальноi оборони
територii Новокаховськоi
MicbKoi ради на 2019 piK

l0l,бlз l01,6lз

2 продукtу
2.1 кiлькiсть запланованих

перевезень
одиницl Щовiдка щодо пл.rнування

показникiв бюджетноТ
програми

7 7

)) кiлькiсть особового
ск_паду

чоловlк
Довiдка щодо плчlнувzlння

показникiв бюджетноТ
прогрчlми

l20 l20

Кiлькiсть обладнання

дострокового користу-
вання, що плану€ться
придбати

одиницl Рахунок-фактура JФ469/ l вiд
16.04.20l9 - l одиниця;
Рахунок-фактура Jф20 l 9/5 3 3

вiд 14.05.2019 -2 одиницi
pitxyнoк Ns80 вiд 22.05.2З019 -

1 одиниця

aJ ефективностi

3.1

Середнi видатки на
оплату транспортних
посJtуг

тис. грн..

Обсяг видаткiв на оплату
перевень / кiлькiсть рейсiв l0,987 l0,987



з.2 Середнi видатки на
забезпечення однiсi
эсоби тис. грн..

обсяl, llиlttt,l,tcitl lla ма,герiальне

забсзl lc,lcl l l lя /Ki.ltbKicTb

ocoбclBtrl,tr складу
0,847 0,847

з.3 Серелнi видатки IIа

оllиIt и l чо сrбrlадItанtrя

довгострокового
користування

тис. грн..
обсяг tlи/{а,гкiв на придбання

обладltаll l lя /кiлькiсть
llрилбаtlоl,о обладн ання

l l,з68 l 1,з68

4 якостl

4.| PiBeHb забезпеченостt
виконання заходiв %

обсяг заплановzlних видаткi в

/ KacoBi видатки *l00 l00 l00

4.2 PiBeHb забезпеченостl
виконilння завдzrння %

кiлькiсть запланованих
одиниць / кiлькiсть

придбаних * 100
l00 l00

l l a.ra.ll1,1lиK yllpaB.llilIlrя
YllpaB.rlillllя з ]lиTallb НС та ЩЗН MicbKoi

Ради

Начальник фillашсового уп равлiння
НовокаховськоТ MicbKoi ради

О.I.Баранiченко

(i lIirriали/iнirtiал, прiзвише)

[.В.Фурссева

"6__8t_20l9 року

Дата rrогодясення

}I. п.

l

t

(i нiчiаrrи/iнiчiал, прiзвиrrtе)


