
наказ

Фінансового управління Миргородської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

_10.01.2017 року__№__5____________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження     №1 від 10.01.2017 року
Миргородської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (0)(3)(1)(7)(0)(1)(0) 0320 Місцева пожежна охорона 

1 (0)(3)
Миргородська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(3)/(0)(3)(1)
Миргородська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1063,392 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1063,392 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Положення про місцеву пожежну охорону від 24.02.2003 року №202, Закон України "Про пожежну безпеку" стаття 27

6. Мета бюджетної програми Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах 

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

1 2 3 4

разом

1 2 3 4 5 6 7

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд

1 0317010 320 0317010 - Місцева пожежна охорона 1063,392 0,00 1063,392



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

Програма забезпечення пожежної безпеки на період 

2016-2020 роки
0317010 1063,392 0,000 1063,392

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Значення показника

ВСЬОГО 1063,392 0,000 1063,392

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

1 2 3 4 5 6

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3 Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансуваннязагальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8

0317010

Забезпечення здійснення контролю за 

дотриманням протипожежних вимог, 

запобігання пожежам і нещасним 

випадкам, гасіння пожеж

1063,392

ВСЬОГО 1063,392 0,00 1063,392

2 0317010

Забезпечення здійснення контролю за 

дотриманням протипожежних вимог, 

запобігання пожежам і нещасним випадкам, 

гасіння пожеж

1063,392 0,00

0317010 0317010 - Місцева пожежна охорона 

кількість працівників особового складу од. штатний розпис 22,00

0317010 Затрат

кількість виїздів на об`єкти пожежного 

нагляду

од.

Інформація Миргородського 

УДСНС У Полтавській області : 

відомість 

гасіння пожеж в м. Миргород та 

Миргородському районі

75,00

Продукту

середні видатки на ліквідацію однієї пожежі
тис.грн.

розрахунок
16,70

Ефективності



Начальник Фінансового управління Миргородської РДА                                     ______________________________________

          

(підпис) (ініціали і прізвище)

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

ВСЬОГО

ПОГОДЖЕНО:

М.Б.Синяговська

(підпис) (ініціали і прізвище)

2
 Пункт 11 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.

Голова Миргородської РДА Ю.М.Коваленко


