
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення виконавчого комітету Полтавської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Бюджетно-фінансове управління виконавчого комітету Полтавської 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
6 грудня 2018 р № 13-а / 106

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2918120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнувань -  3825,Ітис.гривень, у тому числі загального фонду -2329,3 тис. гривень та
спеціального фонду -  1495,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України «Цро місцеве самоврядування в Україні»; Кодекс Цивільного захисту України; Наказ 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 №272 «Про 
затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України» зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 “Правила 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”;Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 
10.04.2017року.№301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України” Рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради 
сьомого скликання від 22.12.2017 р.”Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами, міська цільова «Програма з організації заходів попередження загибелі та 
рятування людей на водних об’єктах, розташованих на території м.Полтава» та інших нормативно-правових актів.



6. Мета бюджетної програми :

Комплексне розв’язання проблеми із забезпеченням попередження нещасних випадків на воді та створення умов безпечного і організованого 
відпочинку мешканців та гостей міста Полтава на водних об’єктах, розташованих на території міста, забезпечення безпечних умов при 
любительському та спортивному рибальстві на льоду, проведення аварійно-рятувальних робіт пов’язаних з пошуком, рятуванням, наданням 
невідкладної долікарської допомоги, а також підвищення рівня оснащеності та оперативності у роботі за призначенням .

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

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

№
з/п КПКВК КФКВК Пі дпрограма/завдання2

бюджетної програми
Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 ->
3 4 5 6 7

1

Завдання роз’яснення 
Правил охорони життя людей 
на водних об’єктах серед 
населення безпосередньо в 
місцях массового відпочинку 
людей з використанням 
засобів масової інформації та 
забезпечення проведення 
аварійно-рятувальних робіт

2329,3 1495,8 3825,1

Усього 2329,3 1495.8 3825,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

і 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1



Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення

показника

1 2 3 4 5 6
2918120 Завдання роз’яснення Правил 

охорони життя людей на 
водних об’єктах, серед 
населення безпосередньо в 
місцях масового відпочинку 
людей з використанням засобів 
масової інформації та 
забезпечення проведення 
аварійно-рятувальних робіт, 
спрямованих на пошук, 
рятування і захист людей(у 
тому числі надання їм 
невідкладної долікарської 
допомоги)грн.

«Програма з організації 
заходів попередження 
загибелі та рятування 
людей на водних 
об’єктах, розташованих 
на території м.Полтава»

1 Затрат:
Кількість пляжів та зон 
відпочинку:

Кількість рятувальних 
підрозділів:
кількість штатних одиниць

одиниць

одиниць

одиниць

Рішення виконавчого 
комітету Полтавської 
міської ради від 18.08.2016 
№ 159
Штатний розпис 

Штатний розпис

11

і

29

2 Ефективності: витрати на 
утримання однієї штатної 
одиниці

Тис.грн. розрахунок 131,9

3 Якості: Охоплення пошуково- 
рятувальними послугами 
водних об’єктів

%
X

100



. . . . .  2 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту5

Пояснення, ц 
характеризую 

джерела 
фінансуваннзагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 і з

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходж ення із бюдж ету
Інші дж ерела фінансування  
(за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник
Леонов В.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника бюджетно-фіпасового управління 
з питань бюджету (підп

Грицай Олена Миколаївна 
(ініціали та прізвище)


