
№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

2
Забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони та невоїнізованих пожежних формувань у  

Старокостянтинівській міській територіальній громаді

(код бюджету)

2255200000
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)        

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04060766
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0218110 8110 0320

0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

49 488,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648  "Про затвердження 

типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №  617); наказ Міністерства 

фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793  «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Програма захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади  на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 26 лютого 2021 року № 97/3/VIІI; рішення  Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня         

2021 року № 8/8/VIII "Про бюджет Старокостянтинтинівської міської громади на 2022 рік";  рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 24 березня 2022 року           

№ 83 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 12  травня 

2022 року № 154  "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

2 545 355,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Розпорядження міського голови

1 Захист населення і територій Старокостянтинівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 495 867,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-



49 488,00 2 545 355,00

УСЬОГО 2 495 867,00 49 488,00 2 545 355,00

2 Предмети, матеріали та інвентар, пально-мастильні матеріали 140 000,00 49 488,00 189 488,00

3
Проведення ремонту та утримання захисних споруд цивільного захисту в 

готовності до використання за призначенням
2 326 267,00 0,00 2 326 267,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2
Здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності із використанням засобів масової інформації; утримання 

захисних споруд цивільного захисту громади комунальної форми власності в належному стані

3 Утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням

Усього 2 495 867,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0,00 29 600,00

1

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  на 2021-2025 роки

2 495 867,00 49 488,00 2 545 355,00

1 54

7. Мета бюджетної програми

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

29 600,00

Спеціальний фонд

Забезпечення захисним одягом від небезпечних хімічних речовин фахівців 

спеціалізованих служб, формувань, аварійно-рятувальних служб, керівного 

складу

1

1

Оновлення навчальної, матеріально-технічної бази Навчально-консультаційного пункту цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Старокостянтинів; підготовка та 

представлення міської команди на обласних змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки»

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

Захист населення і територій Старокостянтинівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації їх наслідків, поповнення місцевого 

матеріального резерву; організація заходів із створення місцевої автоматизованої системи оповіщення.

№ з/п

2 3

11. Результативні показники бюджетної програми



0 продукту

3

загальна вартість на проведення ремонту та утримання 

захисних споруд цивільного захисту в готовності до 

використання за призначенням

грн.

Програма захисту населення і 

територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру, 

забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  на                  

2021-2025 роки

2 326 267,00 0,00

2

загальна вартість на придбання та оновлення 

матеріально-технічної бази

грн.

Програма захисту населення і 

територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру, 

забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  на                    

2021-2025 роки

169 600,00 49 488,00 219 088,00

1

кількість діючих програм щодо  захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру

шт.

Програма захисту населення і 

територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру, 

забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  на                                                    

2021-2025 роки

1,00 0,00

Спеціальний фонд УсьогоЗагальний фонд

2

затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники

6 7

1,00

2 326 267,00

1

№ з/п Джерело інформації

0



М.П.

0,001 розрахунок відс. 0,00 0,00

0,00

0 якості

1 середня вартість одного придбання грн. 0,00 0,00

0,00

0 ефективності

1

кількість придбаних матеріалів, пально-мастильних 

матеріалів, інвентарю

шт.

Програма захисту населення і 

територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру, 

забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  на                 

2021-2025 роки

0,00 0,00

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.  начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Лариса ТИМОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОГОДЖЕНО

Міський голова


