
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг 
наказ департаменту фінансової політики 
від /  . (23 .2018 року № / &&

ПАСПОРТ
б ю д ж ет н о ї п рограм и  м ісц евого  бю дж ету  на 2 0 1 8  рік

1. 0700000_______________ Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР_________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000_______________ Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМ Р_________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0718110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79,999 тис.грн.,
у  т.ч. загального фонду - 79,999 тис.грн.
та спеціального фонду - 0,000 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституиія України:
Бюджетний кодекс України:
Закон України «Про місиеве самоврядування в Україні»:
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»:
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 р і к » :

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»:
Постанова КМУ від 30 вересня 2015 р. №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідаиії наслідків надзвичайних ситуаиій»:
Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 №  2-2886 «Про міський бюджет на 2018 р і к » :

Міська Програма захисту населення м. Черкаси від надзвичайних ситуаиій техногенного, природного, соиіального. воєнного характеру та проведення 
мобілізаиійних заходів на 2016-2018 поки ірішення ЧМР від 19.11.2015 №  2-1769).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуаиій (.техногенні. природні, воєнні та соиіально- 
політичні).

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
(тис.грн.)

№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0718110 0320

Завдання: забезпечення готовності органів 
управління та сил цивільного захисту для захисту 
населення і територій міста від надзвичайних 
ситуацій, накопичення матеріального резерву 
місцевого рівня

79,999 79,999

Усього 79.999 0.000 79.999

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

Міська цільова Програма захисту населення м. Черкаси від 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, 
воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 
2016-2018 роки

0718110 79,999 0,000 79,999

Усього 79,999 0,000 79,999



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0718110 Завдання: забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту для захисту населення і  територій м іста від 

надзвичайних ситуацій, накопичення матеріального резерву місцевого рівня

1 Показники затрат:

Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету тис.грн.
міський бюджет, 

кошторис
79,999

2 Показники продукту:

Запаси медикаментів та виробів медичного призначення тис.грн.
договори поставки, 

бухгалтерська 
звітність

79,999

3 Показники ефективності та якості:
Відсоток накопичення медикаментів від необхідного. % розрахунок 100,0

4 Показники якості:
Відсоток охоплення наданням невідкладної допомоги особам у 
загрозливих для життя станах у разі виникнення надзвичайної 
ситуації

% статистичні дані 100,0

11. Джерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис.грн.)

Код

Найменуван 
ня джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до 
кінця реалізації 

інвестиційного проекту

Пояснен 
на, що 

характер 
изують 

джерела 
фінансув

ПІНІЯзагальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Усього


