
ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ / розпорялчий документ
виконавчий koptiTeT Бориславськоi мiськоi ради ,

(найменування головного розпорядника кошiв мiсчевого бюлжmу)

/9. озlоJо

2 1 8з40

наказ

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

Викоllавчий KoMiTeT
1. (наймегryъання головкого розпорuника)(ктпквк мБ)

2 l 8з40 Виконавчий KoMiTeT
z. (ктI]квк мБ)

2 l 8з40 0540 Приролоохороннi заходи за ра-\унок цiльових фонлiв
_)-

4.

5.

6.

(кФквк)
(наймекування бюлжетноi програми)

(ктпквк мБ)

обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 45386,00 гривень, у тому числi заг€l,'lьноГО фОНДУ -0,00 ГРИВеНЬ Та СПеЦiаЛЬНОГО фОНДУ - 45386'00

гривень.

пiдстави для виконання бюджетнот програми: Бюджетний кодекс Украiни, Закон УкраТни <Про мiсцеве СаМОВРЯДУВаННЯ В YKPaiHi>, РiШеННЯ БОРИСЛаВСЬКО1

MicbKoT рали <Про мiський бюджет MicTa Борисл ава на2020 piK> вiл З0.01.2020р; NЬ 1920, НакаЗ МiнфiнУ ых21,07,201 l р, JФ 945 <Про затвердженнЯ

примiрного перелiку результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за видаткаI4и, що не враховуються при визначеннi обсяry

м iжбюджетних трансфертiв>

I_{iлi лержавноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзашiя бюджетнот програми

1.

8.

мета бюджетнот програми: Розробка проекту зон санiтарноi охорони джерела

Завдання бюджетноТ програми:

для подальшого використання в iHTepecax громади,

Завдання
N з/п

l Розробка проекту зон caHiTapHoi охорони джерела л::) по вул, лжере,llьнLи в м, о,р,""о"

9. Напрями використання бюджетних коштiв:

N з/п я.-"""й фоrдl СпечiалдщlЩjщцд v ToMv числi бюджет Усього

2 з 4 5 6

45з86.0 0,0 45з86.0
1 Розробка проекту зон caHiTapHoT охорони 0,0

Усього 0.0 45386.0 0,0 45з86.0

а для подальшого використання в iHTepecax



Найменування мiсцевоi / регiональноТ
програми Загальний фон.l Спешiальний фонл Усього

l 2 J 4

Усього

перелiк мiсцевих / регiональних програм- rцо виконуються ), складi бюджетнот програми:
(.рн)

l I. Результативнi показники бюлжетноiпрограми:

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГОДЖЕНО:
Керiвник фiнансового органу

l0.

Т, Р. Явооський
(iнiцiапи та прiзвлще)

проекту зон caHiTapHoT охорони

затверджений обсяг видаткiв на
проекту

Рiшення MicbKoT рали вiл
з0.01.2020 лъ2278

Кiлькiсть розроблених проектiв

витрати на лроведення одного заходу

(пiдп
,1 ]| lltlIit liJi.,ffi

\jggEl})..:f



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoT рали

(найменумння головного розпорядника коштiв мiсцевого бюдхету)

/9_ qз-tо;оN"_в/

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

1. 218110 Вшконавчий KoMiTeT БорпславськоТ MicbKoT рали 22400792

2 181 10 Ви конавчшй KoMiTeT Бориславськоi MicbKoT ради 22400792

(r

2.
(кол Програмно'r масифiкачii вилаткiв Е кредиryвання мiсцевого бюджrу)

2181 10

(наймекування вiдповiдмьяого виконавщ)

Заходи iз запобiгання та лiквИацii надзвичайних ситуачiй та наслiдкiв
стихiйного лиха0320

(кол и еЩПОУ)

02
(кол Програмноi шасифiкацii вщаткiв та кредиryвання (кол Типовоi (код Функцiоншьноi шасифiкачii (наймекування бюджФноi програми згiдно з Типовою програмною (кол бюлжту)

, Обсяг бюджетних призначень / бiоджетних асигнувань - 269'706,00 гривень, у тому числi загального фонду -269706,00 гривень та спецiалЬноГо фонду -л" 0,00 гривень.

Пiдстави для виконання бюджетноТ програми: Бюджетний кодекс Украiни, Закон Украiни (Про мiсцеве самоврядування в YKpai'Hi), Рiшення

Бориславськоi MicbKoT ради (Про мiський бюджет MicTa Борислава на2020 piK> вiд 20.|2.20|9р. Nч 2208, Наказ Мiнфiну вtд27 -01 .20l 1 р. NЧ945

5. кПримiрний перелiк результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за видатками, що не враховуються при визначеннi обсяry

мiжбюджетних трансфертiв>, Постанова КМУ вiд З0.09.2015р. Л9775 <Про затвердження порядку створення та використання матерiальних резервiвдля
запобiгання i лiквиацii надзвичайних ситуацiй >

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N з/п i-{iль державноТ полiтики

l
Попередження, запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та забезпечення пожежноi безпеки м.Бориславi

та смт. Схiдниця

_ Мета бюджетноТ програми: Запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та забезпечення пожежноТ безпеки
-7" м.Бориславi та смт. Схiдниця

8. Завданнябюджетноiпрограми:

l Створенtrя резерву паливно-мастильних Maтepialiв для запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характер), та iх
2 обс.,tчговчвання прикладного програмного забезпечеllня "АвтоI!{тизована система оповiщення "Набат-Во"

J
Придбання засобiв iндивiдуального захисту та засобiв caнiтapнo1 обробки для запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй техногенного та

природного характеру спричиненою гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоТ корона Bipycoм SARS-CoV-2

9. Напрями використання бюджетних коштiв:
(грн)



N з/п Напрями використання бюджетних KolllTiB Зага.тьний фонл Спечiальний фонл Усьtlго

l 2 J 4 6

1

Створення резерву паливно-мастильних
матерiапiв для запобiганrrя та лiквiдацiТ
надзвичайних ситуачiй техногенного i

природного характеру та iх наслiдкiв

l 59l 06.0 0,0 l59l06,0

2 Встановленгrя та обслуговування прикладного
програмного забезпечення "Автомтrвована
система оповiцення "Набат-Во"

l0600,0 0,0 10600,0

J
придбанru засобiв iнлr-вiдумьного за,\исту та
засобiв caHiTapHoi обробки

l 00000,0 0,0 l 00000,0

269]06.0 0 269706,0

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викон},ються у складi бюджетноТ програми:
(грн)

1 l. Результативнi показники бюджетноi програми:

Найменування мiсцевоi / регiонапьноi
програми

Зага,rьний фонл Спечiальний фонд Усього

1 2 J 4

Програма попередженнrI надзвичайних
ситуачiй та забезпеченЕrI пожежноi безпеки м
Бориславi та смт. Схiдницi на 2016-2020 роки

269706 0 269706

N з/п Показник Одиниця
вимiру flжерело iнформаuii Зага,rьний фонд Спечiальний фонд Усього

l 2 J 4 5 6 7

1

Створенtrя резерву пмивно-мастильних
матерiалiв для запобiганiu та лiквiдацiТ
надзвичайних сиryачiй техногенного i

природного характеру та iх наслiдкiв

затрат

необхiдна кiлькiсть запланованих асигнувань
для створенtя матерiа,,rьного резерву

грн

Рiшення Бориславськоi
MicbKoi ради <Про
мiський бюджет MicTa
Борислава на 2020 piK>

вiл20.12,2019р ЛЬ2208

l59l06 l59l06



0 0

II род\,кт},

Рiшенirя MicbKoi ради l

кПро затверлженrrя l

програми попер"л:*еrо 
|

надзвlтчайнихситуацlи |

та забезпечення | lЧlZ,

пожежноi безпеки м. l

Борислава та l

смт.Схiдницi" вiд l

lZ8.i.ro 20lброку. l

49,72

l

кiлькiсть створеного матерiального резерву

палива
л.

0 0
х

ефекгивностi

Розрахунок l00 0 100фактично забезпеченостi резервом паливно-

мастильними матерiалами до необхiдноi

кiлькостi

0 0

2
Обслуговування прикJIадного програмного

забезпечення "Автомтизована система

0 0

0 l0600
грн. Рахунок 1 0600Витрати на обслуговlъаrшя прикJIадного

програмного забезпечення "Автомтизована

система оповiщенrrя "Набат-Во"

розрахунок

0 0

родукту
1 0 1

Кiлькiсть одинш{ь прикJIадного програмного од.

розрахунок
ефективностi

100 0 100

Забезпеченiсть асигнуванIями %

J
прилбання засобiв iндивiду,ulьного захисту та

ЗасООlв citнIlapHUr UYSYYY

}атрат

1 00000 1 00000необхlдна кiлькiсть зilIланованих асигЕувань

для прилбанrrя засобiв iндивiдуального захисту

та засобiв caHiTapHoi обробки

грн

Рiшенtlя Бориславськоi
MicbKoi рали <Про

мiський бюджет MicTa

Борислава на 2020 piK>

вiд l9.03.2020 р. NЬ 2402

продукту

5 0 )кiль*iсто структурних пiлрозлiлiв,якi отримzши

засоби irrдивiдуального захисту та засоби

caHiTapHoi обробки

од. розрахунок



a,

()Е

a i.

Керiвник установи - головного
розпорядника бюджетцих коштiв /
заступник керiвника установи

Назва мiсцевого фiнансового органу
Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

дата погодження

м. п.

о
];
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