
П ЕРЕЯСЛ АВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
Ф ІНАНСОВЕ УП РАВЛІН НЯ

Н А К А З

Від « 20 ^  року №

Про затвердження змін до паспорта 
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до Закону України від 14.11.2019 року № 294-ІХ «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», рішення Переяславської міської ради від 19.12.2019 
року № 09-78-УІІ «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік», рішення 
Переяславської міської ради від 20.02.2020 року № 12-80-УІІ «Про внесення змін 
до рішення Переяславської міської ради від 19.12.2019 року № 09-78-УІІ «Про 
бюджет міста Переяслава на 2020 рік», рішення Переяславської міської ради від 
10.03.2020 року № 03-82-УІІ «Про внесення змін до рішення Переяславської 
міської ради від 19.12.2019 року № 09-78-УІІ «Про бюджет міста Переяслава на 
2020 рік», рішення Переяславської міської ради від 17.03.2020 року № 04-83-УІІ 
«Про внесення змін в додаток до рішення Переяславської міської ради 
№ 97-78/2-УІІ від 09.01.2020 «Про накопичення та використання місцевого 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на території міста Переяслава у 2020 році»» та Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту про їх виконання, 
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки 
ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 (із змінами) (у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209), 
наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти 
бюджетних програм» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 
року за № 47/7368 із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 
07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 
фінансів України»

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік головним 
розпорядником коштів по якому є Виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КТПКВК МБ 0218110 (паспорт додається).

НАКАЗУЮ :
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Начальник фінансового управ,

0 0 0 0 1

Юлія ЖАРКО

308720003059100001



П Е Р Е Я С Л А В С Ь К И Й  М І С Ь К И Й  Г О Л О В А

від «

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Ш*. 2020 р ° ку У
П ро затвер дж ен н я зм ін  до паспорта  
бю дж етної п рогр ам и на 2020 рій

Відповідно до Закону України «Про Державний бю дж ет України на 2020 
рік» від 14.11.2019 № 294-ЇХ , рішення П ереяславської м іської ради № 09-78-УТІ 
від 19.12.2019 " Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік», рішення 
Переяславської м іської ради від 20.02.2020 року № 12-80-У ІІ « Про внесення 
змін до ріш ення П ереяславської міської ради від 19.12.2019 № 09-78-УІІ «Про 
бюджет м іста Переяслава; на 2020 рік», рішення П ереяславської міської ради від 
10.03.2020 року №03-82~ІУ1І « Про внесення змін до ріш ення Переяславської 
міської ради від 19.12.2019 № 09-78-УІІ «Про бю джет міста Переяслава на
2020 рік», ріш ення Переяславської міської ради від 17.03.2020 №  04-83-УІІ « 
Про внесення змін в додаток до рішення П ереяславської м іської ради № 97- 
78/2-УІІ від 09.01.2020 «Про накопичення та використання місцевого 
матеріального резерву фля запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на території міста П ереяслава у 2020 році» та Правил складання 
паспортів бю джетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених Н аказом М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в М іністерстві ю стиції України 
10.09.2014 за № 1103/25880 ( у редакції наказу М іністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209) та 
№ 1098 «Про паспорти б 
юстиції України 21.01.2 
фінансів У країни від 07 
наказів М іністерства фін 
України « Про місцеве саі

наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2002 
юджетних програм», зареєстрованого в М іністерстві 
303 за №  47/7368 із змінами, наказу М іністерства 
08.2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких 
ансів України», керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону 
ловрядування в Україні»:

1.Затвердити зміни 
головним розпоряднико 
Переяславської м іської ра, 
- 0218110 - заходи із 
наслідків стихійного лиха

до паспорту бю джетної програми на 2020 рік 
м коштів по якому є Виконавчий комітет 
ди за наступними КП КВК М Б :
апобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

Переяславська міська рада

57/07-09/11-20 від 20.03.2020

4161280602714



3. В ідповідальність за виконанням розпорядження покласти на 
заступника із питань діяльності виконавчих органів ради Н.М. Устич.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження залиш аю  за собою.

Т. К О С Т ІН

НУСТИЧ 
О. ГРЕБЕНЩР 
Н.МЕДВЕДЕН 
В.БРЕНЬ

4561220802714

102711800000457000



//

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету П ереяславської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ ^  М  03. £а)£0/іс^  /і/ & / 0 1 - 0.9/УУ'ЛО
Фінансового управління Переяславської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

4 ю М  03 £0 АЛл/иа/ //ЛС/СЇ-СЗ>

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

І 0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого (н ай м ен у ван н я  го л о в н о го  р о зп о р яд н и к а  кош тів  м ісц ево го  б ю д ж ету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного

3. ________ 0218110__________________ | Д 2 ____________________ 0320_________________________________лиха_____________________________ 10207100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною (код бюджету)

видатків та кредитування класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 106 020,00 гривень, у тому числі загального фонду - 40920,00 гривень та
4

спеціального фонду - 65 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:______________________________________
1 Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-УІ
2 Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
3 Цільова програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Переяславі-

Хмельницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради №105-45-У1І від 30.11.2017 року( зі



4 Рішення Переяславської міської ради № 09-78-УІІ від 19.12.2019 " Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік "

5 Рішення Переяславської міської ради від 20.02.2020 року №12-80-УІІ « Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від
219.12.2019 №  09-78-УІІ «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік.

6 Рішення Переяславської міської ради від 20.02.2020 №05-80-УІІ " Про внесення змін до цільової Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Переяславі на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 30.11.2017 №105-45-УП"

7 Рішення Переяславської міської ради від 17.03.2020 №04 -83-УІІ « Про внесення змін в додаток до рішення Переяславської міської ради № 
97-78/2-VII від 09.01.2020 «Про накопичення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на території міста Переяслава у 2020 році"

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

N з/п Ціль державної політики
1 Створення ефективних міських сил цивільного захисту
2 Організація та здійснення запобіжних заходів на випадок, виникнення надзвичайних ситуацій
3 Удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту

7. Мета бюджетної програми
1 Забезпечення впровадження єдиної системи управління силами та засобами місцевої підсистеми цивільного захисту; створення ефективних міських сил 

цивільного захисту з єдиним центром управління; впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та їх  
негативних наслідків; оновлення та модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту ; організація та здійснення запобіжних заходів на 
випадок, виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного , 
природного або воєнного характеру, удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення на обласному рівні.

2 Створення м ісцевої підсистеми єдиної системи цивільного захисту та підпорядкованих їй сил цивільного захисту які б забезпечували зменшення ризику 
виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території міста від їх  наслідків 

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1
Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків 
усіх рівнів

2 Розробка робочого проекту " Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Переяслав"

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Створення матеріальних 
резервів для запобігання, 
ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і 
природного характеру та їх 
наслідків усіх  п івн ів

40920,00 40920,00

2

Розробка робочого проекту 
" Нове будівництво 
місцевої автоматизованої 
системи централізованого 
оповіщення міста 
Переяслав"

65100,00 65100,00

Усього 40920,00 65100,00 106020,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
• (гри)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1

Цільова програма 
захисту населення і 
територій від 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру в 
місті Переяславі- 
Хмельницькому на 2018- 
2021 роки (зі змінами)

40920,00 65100,00 106020,00

Усього 40920,00 65100,00 106020,00

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 матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх

наслідків усіх рівнів

1.1 затрат

О бсяг б ю д ж етн и х  п р и зн ач ен ь  

для ство р ен н я  м атер іал ьн и х  

резервів д л я  зап о б іган н я , 
л іквідац ії н ад зви чай н и х  

ситуацій  т ех н о ген н о го  і 

п ри родн ого  х ар актер у  т а  їх  

наслідків ус іх  р івн ів

гри.
П лан  ви кори стан н я  

б ю д ж етн и х  кош тів
40920,00 40920,00

1.2 продукту



Кількість закуплених паливно- 
мастильних, господарчих 
матеріалів для створення 
матеріальних резервів для 
запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного 
характеру та їх наслідків усіх 
рівнів

шт.

Додаток до рішення 
Переяславської міської ради від 

17 березня 2020 № 04-83-УІІ 
"Про накопичення та 

використання місцевого 
матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 

на території 
міста Переяслава у 2020 році"

400 400

1.3 ефективності
Середні витрати на придбання 
однієї одиниці матеріального 
резерву для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного 
характеру та їх наслідків усіх рівнів

грн.

Розрахунково ( відношення плану 
використання бюджетних коштів 

до додатку до рішення 
Переяславської міської ради від 

17 березня 2020 №  04-83-УІІ 
"Про накопичення та 

використання місцевого 
матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 

на території 
міста Переяслава у 2020 році"

102,30 102,30

1.4 ЯКОСТІ
Рівень забезпеченості 
матеріальним резервом 
для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного 
характеру та їх наслідків 
УСІХ півнів __

%

Співвідношення 
закупленого 

матеріального резерву 
в порівнянні 3 

минулим роком

100 100

2
Розробка робочого проекту " Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Переяслав"

2.1 затрат
Обсяг бюджетних призначень на 
розробку робочого проекту " Нове 
будівництво місцевої 
автоматизованої системи 
централізованого оповіщення 
міста Переяслав"

грн. кошторис 65100,00 65100,00

2.2 продукту



Кількість робочих проектів, 
які планується виготовити шт.

Згідно службової 
записки начальника 

НС та ЦЗН
1 1

2.3 ефективності
Середні витрати на розробку 
одного робочого проекту " 
Нове будівництво місцевої 
автоматизованої системи 
централізованого оповіщення 
міста Переяслав"

грн.

Розрахунково( 
відношення 

кошторису до 
службової записки 
начальника НС та 

ЦЗН)

65100,00 65100,00

2.4 якості
Рівень готовності 

робоч ого  п р о е к т у " Н ове  

будівництво м ісц ев о ї 

автом атизованої систем и  

централізованого  

оповіщ ення м іста  

Переяслав"

% Акти виконаних робіт 0 0

т.костш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю .Ж АРКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Д ата пого дж ений 

м  п

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового 
Переяславської міської ради

(підпис)


