ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
12.03.2018 №109
і наказ фінансового
управління
Кобеляцької районної
державної
адміністрації
12.03.2018
№ 14
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0200000
(КПКВК МБ)

Кобеляцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Кобеляцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
1
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

2. 0210000
(КПКВК МБ)
3. 0218110

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80000,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 80000,00
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» від 30.09.2015 р. № 775 зі змінами,
Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для
місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих
бюджетів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011
№ 945, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765),
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Деякі питання
запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014
р. за № 1103/25880 із змінами, рішення двадцять першої сесії сьомого
скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2018 рік» від 21.02.2018 року № 3.
6.Мета бюджетної програми: Визначення вимог щодо розвитку та технічної
модернізації системи централізованого оповіщення, оснащення її сучасними
програмно-технічними засобами з використання новітніх інформаційно-

2
телекомунікаційних технологій оброблення, передачі та відображення
інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, що забезпечить
гарантоване і своєчасне доведення інформації до органів виконавчої влади, сил
цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення.
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
(грн.)

№
з/
п
1

КПКВК

2
0218110

1

КФК
ВК
3
0320

Загальний
фонд
5

Підпрограма/
завдання бюджетної програми
4

Спеціальний фонд

Разом

6

7

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

Завдання 1
Здійснення проектувальних робіт.
Усього

-

80000,00
80000,00

80000,00
80000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної
програми
( грн)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

1
Програма створення місцевої
автоматизованої системи
централізованого оповіщення
Кобеляцького району на 2018-2021 роки.
Усього

2
0218110

-

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3
-

4
80000,00

5
80000,00

-

80000,00

80000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

1

2
0218110

Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело інформації

( грн)
Значе
ння
показн
ика
6

3
4
5
Підпрограма
Програма
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
Завдання 1

Здійснення проектувальних робіт.
1
1.1

Показники затрат
Обсяг видатків на
проектувальні
роботи

2

Показники продукту

грн.

Додаток до програми «Створення місцевої
автоматизованої системи
централізованого оповіщення
Кобеляцького району на 2018-2021 роки»

80000

3

