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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Вознесенська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

08.10.2019

№192 -р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
0_2_0_0_0_0 0

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

(код)

2.

0_2_і_0_0.0 0

(найменування головного розпорядника)

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

(код)

0 2 1 7 3 6 4
(код)

(найменування відповідального виконавця)

0_4і9_0
(КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
(найменування бюджетної програми)

2

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 69800,00 гривень, у тому числі загального фонду 69800,00 гривень та спеціального
фонду
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України ( Закон від 28.06.1996 № 254/96)
Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456 -УІ (редакція № 2629-УІІІ станом від 23.11.2018)
Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-УІ (зі змінами)
Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" від 07.12.2018 № 2629 - VIII
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів".
Розпорядження РДА № 131-р від 18.07.2019 року" Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету на 2019 рік".
Розпорядження РДА № 168-р від 11.09.2019 « Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету на 2019 рік»
Рішення сесії районної ради № 1 від 02.10.2019 року «Про внесення змін до районного бюджету Вознесенського району на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики
визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, захисту об'єктів виробничого і соціального призначення,
довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; ціль державної політики, спрямована на гарантування
безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків
надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період; подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

7. Мета бюджетної програми
Ефективне функціонування Вознесснської районної ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту
України та раціональне використання сил цивільного захисту району для забезпечення виконання покладених на них завдань щодо зменшення
ризику виникне!і ця надзвичайних ситуацій, досягнення гарантованого рівня захисту населення і території району від їх наслідків

8. Завдання бюджетної програми

з

Завдання

№ з/п
1

З а б е з п е ч е н н я гарантованого рівня захисту населення і території від надзвичайних, ситуацій у м и р н и й час та в особливий період

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

І

2

3

4

5

1

Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і
юри горії під надзвичайних ситуацій у мирний час та в
особливий період
Усього

69800,00

69800,00

69800,00

69800,00

10. 1 Іерелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої/регіональної
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

грн

Кошторис, розпорядження
Миколаївської ОДА від
16.08.2019 №399-р довідка від
23.08.2019 №292

69800,00

1

2

затрат
Обсяг видатків на
фінансування заходів
соціально-економічної
компенсації ризику
населення,яке проживає на
території зони
спостереження ЮжноУкраїнської АЕС
продукту

Кількість препарату калію
йодиду,який необхідно
придбати

3

кг.

Наказ №158 від 15.07.2019
«Про внесення змін до наказу
Міністерства регіонального
розвитку,будівництва та
житлово-комунального
господарства України від
12.06.2019 №130»

*

8,154

8,154

8560

8560

3653

3653

ефективності
Середня вартість одного
кілограму калію йодиду

4

69800,00

грн.

розрахунок

якості
Кількість населення,якому
планується проведення
йодної профілактики у разі

чол.

виникнення аварії на
«Южно-Українській АЕС»

Перший заступник голови райдержадміністрації,
виконувач функцій і повноважень голови
райдержадміністрації

Тетяна ПАНОВА
(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Вознесенської РДА
Начальник фінансового управління Вознесенської РДА
Світлана ТІМОТІНА
(ім'я, прізвище)

