
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування .головного розпорядника^йоштів місцевого бюдже'

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 Дніпровська районна державна адміністрація
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Дніпровська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218110 ____________Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  150000 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
150000 тис. гривень та спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-УІ (зі 

змінами) Закон України від 21.12.2016 №1801/УІІ «Про державний бюджет України на 2017 рік»
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 №860 (на заміну наказу МФУ 
від 09.07.2010 №679)



реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами та здійснення запобіжних заходів у разі 
загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми
1 0210191 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_____________________________________ _______________ ______________ ____ (тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
0210191 Підпрограма: Заходи 

із запобігання та
150000,00 0,00 150000,00

1
*

ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій та 
наслідків 
стихійного лиха
Завдання

Усього 150000,00 0,00 150000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
_______________________________________ _______________ __________________ (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0218110 150000,00 150000,00
Підпрограма 1
Підпрограма 2



./ сьш  о І ЦЦЦЦЦ,ЦЦ І 1РЦЦЦЦ,ЦЦ
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма
Завдання

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості X

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

3 3’проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

ф онд
спеціальний

ф он д
разом

загальний
ф он д

спеціальний
ф он д

разом
загальний

ф онд
спеціальний

ф он д
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Н адходж ення із 
бю дж ет у
Ін ш і дж ерела  
ф інансування (за видам и)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього



1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.
2 Пункт 1 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


