
№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації 

Волноваського району Донецької області

1 Забезпечення природно-техногенної безпеки, підвищення рівня захисту населення

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 401 105,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

401 105,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Волноваська міська вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя Волноваського району Донецької 

областi

23.07.2021 272

Волноваська міська вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя Волноваського району Донецької областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

44048570

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0217693 7693 0490

0210000
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області

44048570

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

2 Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів

(код бюджету)

0551700000Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

  Бюджетний кодекс України  (зі змінами);

  Закон України "Про військово-цивільні адміністрації"  (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  (зі змінами); Наказ 

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  (зі змінами); 

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Волноваха  "Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік" №547 від 26.12.2020р.(в редакції 

розпорядження від 14.09.2021 № 442).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста, ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуаціїї техногенного та природного 

характеру, ліквідації пожеж і рятування людей

(в редакції розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації  Волноваського району Донецької області від 22.09.2021  № 458)



№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

64 380,00

Спеціальний фонд

0

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4

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

1 0,00 64 380,00

1
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території 

Волноваської міської територіальної громади  від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на 2021 рік

64 380,00 0,00 64 380,00

1 54

1

Підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого населення

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Одиниця 

виміру
Показники

Програма соціально-економічного розвитку Волноваської міської територіальної 

громади на 2021 рік
139 640,00

Спеціальний фонд

Придбання ПММ для організації підвозу питної та технічної води на соціально-побутові 

об'єкти міста, котельні та населенню

2 Проведення заходів з поточного ремонту прибудови до нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул.Кості Бабіна, 2
3 Виконання повноважень з проведення стратегічної екологічної оціинки (СЕО)

1

2
Оплата поточного ремонту приміщень прибудови до нежитлової юудівлі. Розташованої за 

адресою:м.Волноваха, вул.Кості Бабіна. 2
197 085,00 0,00 197 085,00

3
Оплата послуг з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми 

економічного і соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2022 

рік

49 900,00 0,00 49 900,00

УСЬОГО 401 105,00 0,00 401 105,00

4
Оплата послуг з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку 

Волноваської міської територіальної громади до 2027 року
49 900,00 0,00 49 900,00

5
Оплата  послуг з виготовлення геолого - інвестиційного паспорту Волноваської міської 

територіальної громади
39 840,00 0,00 39 840,00

Усього 401 105,00 0,00 401 105,00

0,00 139 640,00

3
Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік
197 085,00 0,00 197 085,00

2

64 380,00

0
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень 

прибудови
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
197 085,00 0,00 197 085,00

0
Обсяг видатків на організацію підвозу питної та технічної води на 

соціально-побутові об`єкти міста, котельні та населенню
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
64 380,00 0,00

99 800,00

0
обсяг видатків  з виготовлення геолого - інвестиційного паспорту 

громади
грн.

бухгатерський облік  та кошторис
39 840,00 0,00 39 840,00

0 забезпечення здійснення стратегічної екологічної оцінки грн. бухгатерський облік  та кошторис 99 800,00 0,00



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Волноваської  міської військово-цивільної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

17.09.2021

Начальник фінансового відділу А.М.Білоусова

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

І.М.Капран

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації Волноваського району Донецької області

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0
Кількість ПММ, необхідних  для організації підвоза питної та 

технічної води на соціально-побутові об`єкти міста, котельні та 

населенню

літр
бухгатерський облік  та кошторис

2 400,00 0,00 2 400,00

0 продукту

50,80

0 кількістьпідготовлених пакетів документів СЕО од. бухгатерський облік  та кошторис 2,00 0,00 2,00

0 Площа, яку планується відремонтувати кв. м. кошторис та розрахунок 50,80 0,00

2,00

0 ефективності

0 кількість друкованих матеріалів СЕО од. бухгатерський облік  та кошторис 2,00 0,00

Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. грн. розрахунок 3 879,00 0,00 3 879,00

0
Середні витрати на організацію підвозу питної та технічної води на 

соціально-побутові об`єкти міста, котельні та населенню грн.
бухгатерський облік  та кошторис

26,83 0,00

100,000
Рівень забезпечення коштами на поточний ремонт приміщень по 

об*єкту від потреби
відс.

розрахунок
100,00 0,00

49 900,00

0 якості

0 середня вартість 1 проєкта з проведення СЕО грн. бухгатерський облік  та кошторис 49 900,00 0,00

26,83

0


