ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань цивільного захисту Полтавської
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

«04» серпня 2017 року № 32/75
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.

67
(КПКВК МБ)

2.

671
(КПКВК МБ)

3.

Управління з питань цивільного захисту ПОДА
(найменування головного розпорядника)

Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» ПОР
(найменування відповідального виконавця)

6717840 ___0320____ Організація рятування на водах______________
(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 003 349,0 гривень, у тому числі загального фонду –
1 868 349,0 гривень та спеціального фонду – 135 000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
– Кодекс цивільного захисту України;
– Розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо
запобігання загибелі людей на водних об’єктах»;
– Рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення України від 29 квітня 2002 року №2
«Про стан профілактичної роботи з попередження загибелі людей водних об’єктах та зміцнення матеріально-технічної
бази і кадрового потенціалу рятувальних служб»

– Рішення третьої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 29 січня 2016 року №33 «Про
затвердження регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на
2016-2020 рр. зі змінами від 29 квітня 2016 року
– Рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 06 березня 2017 року №409 «Про
внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік»
– Рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 14 липня 2017 року №518 «Про
внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми:
Комплексне розв’язання проблем попередження нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого
відпочинку населення на водних об’єктах області, в т.ч. любительського і спортивного рибальства, підвищення рівня
оснащення та ефективності роботи комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради
відповідно до призначення.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)
№ з/п
1

КПКВК КФКВК
2

3

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

4

5

6

7

1 693 349,0
100 000,00

135 000,0
0,00

1 828 349,0
100 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00

1 868 349,0

135 000,0

2 003 349,0

Організація рятування на водах
1.

6717840

0320

2.

6717840

0320

3.

6717840

0320

Створення і забезпечення безпечних умов
відпочинку населення на водних об’єктах області
Створення сезонних рятувальних постів в місцях
масового відпочинку населення на водних об'єктах
Проведення заходів щодо попередження та
ліквідації надзвичайних ситуацій на водних
об'єктах

Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
Організація рятування на водах
Усього

КПКВК
2
6717840

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

3

4

5

1 868 349,0
1 868 349,0

135 000,0
135 000,0

2 003 349,0
2 003 349,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п

КПКВК

*

Назва показника

Джерело інформації

Значення
показника

Грн.

Кошторис установи

1 828 349,00

Од.

Внутр.звітність

27

Тис. грн..

Внутр.звітність

63,7

%

Внутр.звітність

100

Тис. грн..

Кошторис установи

100 000,00

Од.

Внутр.звітність

27

Од.

Внутр.звітність

60

%

Внутр.звітність

100

Грн..

Кошторис установи

75 000,00

Од.

Внутр.звітність

27

Од.

Внутр.звітність

57

%

Внутр.звітність

100

Одиниця
виміру

Завдання 1

1

6717840

6717840

6717840

Створення і забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах області
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності
Показники ефективності
Середня вартість утримання одного водолаза за рік
Показники якості
Рівень готовності об'єктів
Завдання 2
Створення сезонних рятувальних постів в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності
Показники ефективност
Кількість підготовлених інструкторів плавання, матросів-рятувальників, плавців-рятувальників для
забезпечення безпечного відпочинку населення на водних об’єктах області
Показники якості
Рівень готовності об'єктів
Завдання 3
Проведення заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності
Показники ефективност
Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи та профілактику (попередження) надзвичайних
ситуацій
Показники якості
Рівень готовності об'єктів

