
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Управління цивільного захисту Закарпатської 

облдержадміністрації_____________________ 
 (найменування головного розпорядника  коштів державного 

бюджету) 

від _14.02.2019 № _____3___________________ 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. __3000000_____ 

(КПКВК ДБ) 

Управління цивільного захисту Закарпатської облдержадміністрації 

 (найменування головного розпорядника) 

2. ___3010000_ 

(КПКВК ДБ) 

 Управління цивільного захисту Закарпатської облдержадміністрації 

 (найменування відповідального виконавця) 

3. ___3018110_ 

(КПКВК ДБ) 

_0320___ 

(КФКВК) 

 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

 (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5100,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 4150,00 тис. гривень та 

спеціального фонду 950,0 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", постанови Кабінету Міністрів 

України : від 9 січня 2014 року № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту"; від 11 березня 2015 року № 101 

"Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту"; від 27.09.2017 р. 

№733  "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері 

цивільного захисту"; від 30 вересня 2015 року № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"; рішення обласної ради: від 22.12.2015 №78 "Про Програму створення та накопичення регіонального 

матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Закарпатської області на 2016-2020 роки" (зі змінами); 

від 22.12.2015 №79 "Про Програму розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016-2020 роки" 

(зі змінами) ; від 13.12.2018 року №1346  "Про обласний бюджет на 2019 рік". 
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п  Ціль державної політики 

 1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення безпеки населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих 

техногенних, природних та екологічних  факторів 

7. Мета бюджетної програми  

Створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, 

природних та екологічних факторів за рахунок своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, а також створення, 

подальше накопичення та використання, у разі необхідності, регіонального резерву матеріально-технічних засобів для запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій. 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

1  Забезпечення своєчасного оповіщення населення області про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації  

2  Створення, зберігання  та використання  резерву матеріально-технічних засобів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків. 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

  тис. гривень 
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний 

фонд 
Спеціальни

й фонд 
Разом 

1 Цілодобове чергування, забезпечення безперебійного функціонування підсистеми 

зв’язку, оповіщення та підсистеми інформатизації системи зв’язку, захист інформації. 

1388,8  650,0  2038,8  

 2 Охорона та утримання об’єктів зберігання майна регіонального матеріального резерву, 

поповнення резерву згідно номенклатури. 
 2761,2 300,0 3061,2  

Усього 4150,0 950,0  5100,0  
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10. Перелік місцевих регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

тис. гривень 

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

1 Програма розвитку системи зв'язку, 

оповіщення та інформатизації цивільного 

захисту Закарпатської області на 2016-2020 

роки 

1388,8  650,0  2038,8  

2  Програма створення та накопичення 

регіонального матеріального резерву та 

засобів індивідуального захисту органів 

дихання непрацюючого населення 

Закарпатської області на 2016-2020 роки  

 2761,2 300,0 3061,2  

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ з/п Показники Одиниц

я виміру 
Джерело 

інформації 
Загальний 

фонд 
Спеціальни

й фонд 
Разом 

І.1 затрат      

 обсяг видатків на телекомунікаційні послуги та приведення 

системи оповіщення області до вимог сучасного стану 

інформаційно-комунікаційних технологій, її цілодобове 

обслуговування  

тис.грн. Кошторис  1388,8  1388,8 

 обсяг видатків на придбання і встановлення обладнання тис.грн. Кошторис   650 650 

2 продукту      
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  кількість систем оповіщення, які планується обслуговувати од. внутрішній 

облік 

7   

 кількість одиниць обладнання, яке планується придбати од. внутрішній 

облік 

 44  

3 ефективності      

 середні витрати на обслуговування та ремонт однієї системи 

оповіщення 

тис.грн. розрахунково 79,7  79,7 

 

 середні витрати на придбання і встановлення однієї одиниці 

обладнання 

тис.грн. розрахунково  14,8 14,8 

4 якості      

 динаміка середніх витрат на обслуговування та ремонт 1 системи 

оповіщення порівняно з попереднім роком 

відс. звіт 5,7  5,7 

 відсоток кількості обладнання, яке планується придбати, до 

кількості обладнання, яке придбати необхідно 

відс. звіт  40  

 

№ з/п Показники Одини 

ця виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

ІІ.1 затрат      

 обсяг видатків на охорону та утримання складів тис.грн. Кошторис  1005,2  1005,2 

 обсяг видатків на виготовлення ПКД та ремонт огорожі об’єкту 

зберігання майна 
тис.грн. Кошторис   200 200 

2 продукту      

  кількість складів матеріального резерву од. внутрішній 

облік 
2   

 Довжина огорожі об’єкту зберігання майна , капітальний ремонт 

якої передбачено здійснити 

м.п. внутрішній 

облік 
 475  
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3 ефективності      

 середні витрати на утримання та охорону 1 складу тис.грн. внутрішній 

облік 

502,6  502,6 

 середні витрати на капітальний ремонт 1м.п. тис.грн. внутрішній 

облік 

 0,4  

4 якості      

 динаміка зростання витрат на утримання та охорону складів 

порівняно з попереднім роком 

відс. звіт 10,9  10,9 

 забезпеченість регіонального матеріального резерву матеріально-

технічними засобами 

відс. номенклату

ра 

51,5  51,5 

 

Начальник управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

 

 

 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

В.В. Буришин  

__________________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

Погоджено: 

 

  

Директор департаменту фінансів  

Закарпатської облдержадміністрації 

  

____________ 

(підпис)  

П. Д. Лазар 

__________________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
   

   

Дата погодження  

 

 

М. П. 


