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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ і розпорядчий документ
Виконавчий комітет Бориславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

яюМс&УЗ
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

210160 Виконавчий комітет Бориславської міської ради

2.

4.

(КТПКВК МБ) 

210160
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Бориславської міської ради___________
(КТПКВК МБ) 

218110 0320
(найменування відповідального виконавця)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

У
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 160100,00 гривень, у тому числі загального фонду -160100,00 гривень та спеціального фонду • 
0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення 
Бориславської міської ради «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік» від 20.12.2018р. № 1629, Наказ Мінфіну від 27.07.2011 р. №945 

5. «Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів» , Постанова КМУ від 30.09.2015р. №775 «Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій »

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

N з/п Ціль державної політики

1 Попередження, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення пожежної безпеки м.Бориславі 
та смт. Східниця

Мета бюджетної програми: Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення пожежної безпеки 
м.Бориславі та смт. Східниця

8. Завдання бюджетної програми:

1 Створення резерву паливно-мастильних матеріалів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх
2 Придбання пристрою видачі повідомлень ПВП-04
3 Встановлення та обслуговування прикладного програмного забезпечення "Автомтизована система оповіщення "Набат-ВО"

9.
Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)



(І

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1

Створення резерву паливно-мастильних 
матеріалів для запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру та їх наслідків

144600,0 0,0 0,0 144600,0

2 Придбання пристрою видачі повідомлень ПВП 
04 5500,0 0 0 5500,0

3 Встановлення та обслуговування прикладного 
програмного забезпечення "Автомтизована 
система оповіщення "Набат-ВО"

10000,0 0,0 0,0 10000,0

160100,0 0 0 160100,0

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

Найменування місцевої / регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

Програма попередження надзвичайних 
ситуацій та забезпечення пожежної безпеки м. 
Бориславі та смт. Східниці на 2016-2020 роки

160100 0 160100

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1

Створення резерву паливно-мастильних 
матеріалів для запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру та їх наслідків

затрат



(
:

необхідна кількість палива для створення 
матеріального резерву л.

Рішення міської ради 
«Про затвердження 
програми попередження 
надзвичайних ситуацій 
та забезпечення 
пожежної безпеки м. 
Борислава та 
смт.Східниці" від 
28січня 2016року.

5337 0 5337

п р о д у к т у 0 0

фактично створений резерв матеріального 
резерву палива л.

Рішення Бориславської 
міської ради «Про 
міський бюджет міста 
Борислава на 2019 рік» 
від 20.12.2018р. № 1629

5337 0 5337

е ф е к т и в н о ст і X 0 0

фактично забезпеченості резервом паливно- 
мастильними матеріалами до необхідної 
кількості

% Розрахунок 100 0 100

2
Придбання пристрою видачі повідомлень ПВП 
04
за т р а т

витрати на придбання пристрою видачі 
повідомлень ПВП-04 грн. Рахунок 5500 0 5500

п р о д у к т у

системи оповіщення пристроєм видачі 
повідомлень ПВІІ-04 од. програма 1 0 1

е ф ек т и в н о ст і

Забезпеченість асигнуваннями % розрахунок 100 0 100

3
Встановлення та обслуговування прикладного 
програмного забезпечення "Автомтизована 
система оповіщення "Набат-ВО"

0 0

за т р а т 0 0

Витрати на встановлення та обслуговування 
прикладного програмного забезпечення 
"Автомтизована система оповіщення "Набат- 
ВО"

грн. Рахунок 10000 0 10000



» \

І продукту
~ •• -  —

0 0
Кількість одиниць прикладного програмного 
забезпечення необхідних для встановлення од. розрахунок і 0 і

ефективності

і Забезпеченість асигнуваннями % розрахунок 100 0 100

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

І.Р. Яворський
(ініціали та прізвище)

Ю.І.Петрів
(ініціали та прізвище)


