
ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 30 14373124

(код за ЄДРПОУ)

2. 301

14373124

(код за ЄДРПОУ)

3. 

8110 3018110 0320 16100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами ПОДА

–    Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Обсяг  бюджетних  призначень  /  бюджетних  асигнувань  -  5 273 564  гривень,  у  тому  числі  загального  фонду  -  4 497 200  гривень  та  спеціального  фонду - 

776 364 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи із запобіганнея та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

–    Постанова КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;

–    Кодекс цивільного захисту України;

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами ПОДА

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами Полтавської 

облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"17" грудня 2021 року № 57

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік



6.

N з/п

1

7. Мета бюджетної програми

8.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

4 497 200 776 364 5 273 564

4 497 200 776 364 5 273 564

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню на 2021–2027 роки
4 497 200 776 364 5 273 564

4 497 200 776 364 5 273 564

Завдання бюджетної програми

Ціль державної політики

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій),  підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення 

оперативного реагування на  надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню

Усього

Метою Програми є вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, 

соціального та воєнного характеру, зниженню рівня їх негативного впливу на територію області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління та 

сил цивільного захисту до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і територій від надзвичайних ситуації та наданню 

допомоги постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини,  суспільства  та  довкілля

Усього

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Універсальна система соціального захисту населення та безпечні умови життя

–    Рішення четвертої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 23 лютого 2021 року № 123 «Про затвердження регіональної Програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки»



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Затрат  внутрішня звітність

1.1 Обсяг видатків на виконання програми грн. 4 497 200,00 776 364 5 273 564,00

1.2

Обсяг видатків на експлуатаційно-технічне 

обслуговування апаратури та інших 

технічних засобів оповіщення і зв’язку

грн. 2 003 200,00 2 003 200,00

1.3

забезпечення державних підприємств 

лісового господарства засобами 

пожежогасіння

грн. 398 000,00 398 000,00

2 Продукту внутрішня звітність

2.1
кількість міст та районів, які входять до 

зони обслуговування
од. 24 0 24

2.2
Придбання ПММ для матеріального 

резерву
л 6040 6 040,00

2.3

Забезпечення державних підприємств 

лісового господарства спеціальною 

пожежною технікою 

од. 1 1,00

3 Ефективності внутрішня звітність

3.1
Кількість виїздів перевірки обладнання 

системи оповіщення
од 27 0 27

3.2
Забезпечення безперебійної роботи 

централізованої системи оповіщення
тис.грн. 2003200 0 2 003 200

3.3 середня вартість 1 л палива грн. 30 30

3.4 Середня вартість засобів пожежогасіння грн. 398000 398 000

Результативні показники бюджетної програми:
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