
/ ЗАТВЕРДЖЬх.О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Генічеської районної державної 
адміністрації
03 лютого 2017 року № 50
(найменування головного ро шорялника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
03 лютого 2017 року N 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ)

2 _0310000____
(КПКВК МБ) 

3. 0317810

_Генічеська районна державна адміністрація 
(найменування головного ро шорядника)

__ Генічеська районна державна адміністрація
(наймену вання відповідального виконавця)

0320___Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

тис. гривень та
(КПКВК МБ) (КФКВК) (най.мснування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __230,0__ тис, гривень, у тому числі загального фонду - __ 230,0_
спеціального фонду - ___ _0,0_______ тис. гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації» та інші законодавчі акти, рішення XX сесії VII скликання Генічеської районної ради від 24 грудня 2016 року № 264 « Про 
районний бюджет на 2017 рік», рішення сесії районної ради від 24 листопада 2016 року №218 «Про затвердження Програми створення і 
використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального і воєнного 
характеру та їх наслідків у Генічеському районі на період 2016-2018 роки»

_Мета бюджетної програми __Забезпечення захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
хара ктеру_____

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0317810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного



лиха
і

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N
з/п

кпквк
2

0317810

КФКВК

0320

Підпрограма / завдання 
бюджетної програми ^ Загальний фонд

Видатки на запобігання та 230,0 
ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Поповнення матеріального 230,0 
резерву для забезпечення 
безпечних умов проживання 
населення на території 
району

Усього 230,0

Спеціальний
фонд Разом

7

230,0

230,0

230,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Програма створення і використання матеріального 
резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного, соціального і 
воєнного характеру та їх наслідків у Гені чеському 
районі на період 2016-2018 роки

Усього

КПКВК
т

0317810

Загальний фонд 
■>

230,0

тис. грн)

Спеціальний фонд Разом

4 5

230,0

230,0 230,0



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п кпквк

0317810

Назва показника

Програма створення і 
використання матеріального 
резерву для запобігання, 
ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного,
природного, соціального і 
воєнного характеру та їх 
наслідків у Генічеському 
районі на період 2016-2018 
роки
Поповнення матеріального 
резерву для забезпечення 
безпечних умов проживання 
населення на території 
району
затрат

Обсяг видатків на поповнення 
матеріального резерву |

продукту [

Середня кількість заходів для 
поповнення матеріального 
резерву і

ефективності

Середні витрати на один захід 
для поповнення матеріального 
резерву

Одиниця виміру 

4

Грн.

шт.

грн.

ЯКОСТІ



Джерело інформації 

5

Значення показника

Розрахункові дані 230,0

Розрахункові дані

Розрахункові дані 76,7



Динаміка вартісних показників 
порівняно з поперелпім роком

Звіт форма Л1'2м 69

І 1 Джерела фінансх вання інвестиційних проектів у розрізі пілпроі рам'
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 ̂ Пункт 11 заповнюетьс 
Прогно ї видатків до

Голова І енічеської 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Генічеської РДА

к[хміп\вання бкижсгу вка !\тться лише \ випадку коди бюджетна програма не поділяється на підпрограми 
сних у місцевоме бюджеті видатків / надання кредитів на реалі іаиію інвестиціііних проектів (прої рам), 

іііного проекту іазначасться і розбивкою іа роками

___________ О С ВоробГіов_____
(підпис)

(підпис)

(інщііин та прізвище)

Ю О Вабанін
(ініціали та прізвище)


