
наказ
Кушугумська селищна рада                                                                                     
Розпорядження селищного голови № 10 від 13.01.2020 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Кушугумська селищна рада                                                                                     
Розпорядження селищного голови № 10 від 13.01.2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 118130 0320  Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

1 0100000 Кушугумська селищна рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Кушугумська селищна рада

спеціального фонду- 35,563.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
1.  Бюджетний кодекс України;

 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР;
3. Рішення сесії селищної ради від 23.12.2019 року "Про селищний бюджет на 2020 рік"
4. Наказ МВС України від 14.08.2015 №975 "Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних устанв, закладів та організацій ДСУ з надзвичайних ситуацій"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 901,252.00 гривень, у тому числі загального фонду - 901,252.00 гривень та

7. Мета бюджетної програми: Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
гасіння пожеж.



1

звіт 14 0.00 14

середні витрати на утримання одного працівника пожежної охорони грн розрахунок 64,375.00 0.00 64,375.00

кількість виїздів для надання допомоги раз. звіт 58 0.00 58
кількість анять з пожежної безпеки, проведених в школах раз. звіт 1 0.00

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2

1 Гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуаціях, а також здійснення заходів із запобігання пожежам.

1 2 3 4 5 6

УСЬОГО 901,252.00 0.00 0.00 901,252.00
1 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 901,252.00 0.00 0.00 901,252.00

1 2 3 4

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього 0.00 0.00 0.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат 0.00

106кількість виїздів на гасіння пожеж раз. звіт 106 0.00

1

2 Продукту 0.00

Кількість місцевих пожежних команд одиниць звіт 1 0.00
Кількість штатних працівників одиниць

0.00

середні витрати на утримання однієї пожежної команди грн розрахунок 901,252.00 0.00 901,252.00

3 Ефективності

0.00
відсоток своєчасного надання допомоги при гасіння пожеж відс. звіт 100.00 0.00 100.00

4 Якості

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова Загребельна Г.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)

Селищний голова Загребельна Г.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)


