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Розпо^джерн^ го^^и^айонноі^ржавної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Бериславської РДА 

(найменування місцевого фінансового органу)
Ш  М  М ї / Г к  / о ________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Бсриславська районна державна адміністрація

2.

(КПКВК МБ) 

0210000 Бсриславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0218110 0320

(найменування відповідального виконавця)
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 250.0 тис. гривснь.у тому числі загального фонду- 250,0 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. іривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс У країн выд 08 липня 2010 року№ 2456 ( зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Промірною 
перелікуй результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 20 сесії 7 скликання Бериславської 
районної ради від 21 .12.2017 №262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Попередження та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх ліквідація

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завів»,..
(тис.грн.)

N з/п к п к в к К Ф К В К
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0218110 0320

Заходи запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 250,00 0,00 250,00

1

Створення резерву пального для забезпечення 
утримання доріг в належному санітарному 
стані та ліквідації наслідків несприятливих 

погодно-кліматичних умов
150,00 0 00 1 50,00

2

Створення резерву пального та придбання 
матеріалів для проведення заходів, повязаних з 
недопущенням розповсюдження захворювання 

африканської чуми свиней
100,00 0,00 100,00

Усього
250.00 0,00 250,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Програма економічного, соціального та культурного 

розвитку Бериславського району на 2018 рік 0218110 250,00 0,00 250,00

Усього
250,00 0,00 250,00



10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N  з/п кпквк Н азва показника
О диниця

виміру
Д ж ерел о  інф орм ації Значенн я показни ка

1 2 3 4 5 6
0218110 Підпрограма 1

Створення резерву пального для 
забезпечення утримання доріг в належному 

санітарному стані та ліквідації наслідків 
несприятливих погодно-кліматичних умов, 

забезпечення гасіння пожеж, збереження 
матеріальних цінностей та довкілля від 

пожеж, інших стихійних татехногенннх лих
Затрат

Обсяг видатків на створення резерву пального 
для забезпечення утримання доріг в 

належному санітарному стані, ліквідації 
наслідків несприятливих погодно- 

кліматичннх умов,забезпечення гасіння 
пожеж, збереження матеріальних цінностей та 

довкілля від пожеж . інших стихійних та 
техногенних лих

тис. грн. кошторис 150,00

Продукту
Кількість виїздів для забезпечення утримання 

доріг в належному санітарному стані, 
попередження надзвичайних ситуацій на 

дорогах, ліквідації наслідків несприятливих 
погодно-кліматичних умов, для забезпечення 

гасіння пожеж, збереження матеріальних 
цінностей та довкілля від пожеж та інших 

стихійних, техногенних лих

од.

акт виконаних робіт 68,00

Ефективності

Середні витрати одного виїзду для 
забезпечення утримання доріг в належному 

санітарному стані, ліквідації наслідків 
неспрятливих погодно-кліматичних умов, 
забезпечення гасіння пожеж, збереження 
матеріальних цінностей та довкілля від 

пожеж інших стихійних та техногенних лих

тис.грн розрахунково 2,20

0218110 Підпрограма 2

Створення резерву пального та придбання 
матеріалів для проведення заходів, 

повязаних з недопущенням розповсюдження 
захворювання африканської чуми свиней

Затрат

Обсяг видатків на створення резерву пального 
та придбання матеріалів для проведення 

заходів, повязаних з недопущенням 
розповсюдження захворювання африканської 

чуми свиней

тис.грн кошторис

100,00

Продукту
Кількість виїздів для забезпечення проведення 

заходів, повязаних з недопущенням 
розповсюдження захворювання африканської 

чуми свиней

од. акт виконаних робіт

45,00

Ефективності

Середні витрати одного виїзду для 
проведення заходів, повязаних з 
недопущенням розповсюдження 

захворювання африканської чуми свиней

тис. грн розрахунково 2,20



1 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм1
(тис.грн )

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
] січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту5 Пояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом фінансування

1 2 3 4 - 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього ------------- Л __________Д £ 0,00 0,00’

г - -------- чх
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бю джету вказується логіцс V (»иуй-:*;,. и бю ^жеПіа програм а не поділяється на підпрогра

О.В. Гомон
(пііціллп і прізвище)

І.Г.Литвинова

(ініціали і прізвище)


