
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

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника

11.07.2022 р. № 20

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

коштів місцевого бюджету)

1 .

2.

3.

3400000 Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради 39779718
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

3410000 Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

3418110 8110

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

0320
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха_____________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

39779718
(код за ЄДРПОУ)

16570000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -58000000 гривень , у тому числі загального фонду -  58000000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;

Бюджетний кодекс України;
Кодекс цивільного захисту України;
Закон України " Про боротьбу з тероризмом";
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»;
Указ Президента України «Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій» від 26.03.1999 року №284/99 (зі змінами);
Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 29.02.2001 

року №80/2001 (зі змінами);
Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 року №64/2022;
Указ Президента України "Про загальну мобілізацію" від 24.02.2022 року №69/2022;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у 

сфері цивільного захисту" від27.09.2017року№733;



актами Кабінету Міністрів України;
актами Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації;
рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2022 рік" від 23.06.2022 № 

225, від 07.07.2022 №245;
рішення позачергової чотирнадцятої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 11.03.2022 р."Про бюджет Полтавської міської територіальної громади на 2022 рік"; 
Комплексна цільова програма «Розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2020-2022 роки»(зі змінами);
Положення про управління адміністративних послуг Полтавської міської ради затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 

30.11.2018 р.;
інші нормативно-правові акти.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій,а також у разі введення на території України воєнного стану

7. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення і 
території від дії шкідливих факторів техногенного, природного, соціального характеру та мінімізація і ліквідація їх наслідків, підтримка готовності до дій за призначенням сил цивільного 
захисту' ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області, ефективність системи оповіщення населення і керівного складу ЦЗ та зв’язку 
на випадок загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, максимального озвучення території Полтавської міської територіальної громади та реалізація 
заходів цивільного захисту на території Полтавської міської територіальної громади, а також у разі введення на території України воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Оплата витрат на формування продовольчого резерву Полтавської міської територіальної громади в умовах 
введення воєнного стану 44 700 000 0 44 700 000

2 Оплата витрат для забезпечення потреб харчування особового складу Територіальної оборони м.Полтава в 
умовах введення воєнного стану 5 000 000 0 5 000 000

3 Оплата витрат для забезпечення потреб харчування внутрішньо переміщених осіб в умовах введення 
воєнного стану 7 950 000 0 7 950 000

5 Оплата витрат на придбання пакетів пакувальних 300 000 0 300 000
6 Оплата витрат на придбання господарчих товарів для потреб внутрішньо переміщених осіб 50 000 0 50 000

Усього 58 000 000 0 58 000 000



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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Комплексна цільова програма "Розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки"(зі змінами) 58 000 000 0 58 000 000

Усього 58 000 000 0 58 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 ' 5 6 7

1 за т р а т

обсяг фінансування грн. кошторис 44 700 000,00 0,00 44 700 000,00
обсяг фінансування грн. кошторис 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
обсяг фінансування грн. кошторис 7 950 000,00 0,00 7 950 000,00
обсяг фінансування грн. кошторис 300 000,00 0,00 300 000,00

2 продукту

кількість повсякденних наборів продуктів шт. розрахунок 447 000,00 0,00 447 000,00
кількість наборів продуктів шт. розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00
кількість наборів продуктів шт. розрахунок 79 500,00 0,00 79 500,00
кількість пакетів пакувальних шт. розрахунок 300 000,00 0,00 300 000,00

3 еф екти вн ості
вартість повсякденного набору продуктів грн. розрахунок 100,00 0,00 100,00
вартість набору продуктів грн. розрахунок 100,00 0,00 100,00
вартість набору продуктів грн. розрахунок 100,00 0,00 100,00
середня вартість пакету пакувального грн. розрахунок 1,00 0,00 1,00

4 якост і
відсоток виконання відс. відсоток 100,00 0,00 100,00
відсоток виконання відс. відсоток 100,00 0,00 100,00
відсоток виконання відс. відсоток 100,00 0,00 100,00
відсоток виконання відс. відсоток 100,00 0,00 100,00



Заступник начальника управління

начальника Бюджетно-фінансового управління виконавчого

^чальника Бюджетно-фінансового управління виконавчого 
іської ради

Максим КУРИЛО
(ініціалиЛніціал, прізвище)

Олена ГРИЦАЙ
(ініціалиЛніціал, прізвище)


