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4.

Виконком Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

01 серпня 2019 р. № 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 955000 гривень, у тому числі загального фонду -250000 гривень та спеціального фонду -705000 

гривень.

Наказ / розпорядчий документ

2.

3.

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

(найменування бюджетної програми)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів



5.

6.

N з/п

1

7.

8.

N з/п

1

2

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Надання матеріально-технічної

допомоги 1 державному пожежно-

рятувальному загону УДСНС

України у Закарпатській області

200000 0 200000

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні",  Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів", рішення ХХХ сесії УІІ скликання        № 1323  від 13.12.2018 р. "Про Програму підтримки 1 державного пожежно-рятувального загону 

УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік",  рішення ХХХУ сесії УІІ скликання        № 1486 від 28.03.2019 р. "Про Програму підтримки 

Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УД СНС України у Закарпатській області на 2019 рік",   рішення ХХХ сесії УІІ скликання        

№ 1322 від 13.12.2018 р. "Про Програму підтримки  управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2018-

2020 роки", рішення ХХІІІ сесії УІІ скликання        № 1109 від 15.05.2018 р. "Про Програму підтримки підрозділів УСБУ в  Закарпатській області на 

2018-2020 роки", рішення ХХХУ сесії УІІ скликання        № 1522 від 18.04.2019 р. "Про Програму покращення матеріально-технічного забезпечення 

ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2019 рік", рішення ХХХУІІІ 

(2-е пленарне засідання) сесії УІІ скликання        № 1651 від 25.07.2019 р. Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік",

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Покращення матеріально-технічного забезпечення установ, які фінансуються з державного бюджету

 виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Завдання бюджетної програми

Мета бюджетної програми       Покращення матеріально-технічного забезпечення установ, які фінансуються з державного 

бюджету

Завдання



2

Надання матеріально-технічної

допомоги аварійно-рятувальному

загону спеціального призначення

УДСНС України у Закарпатській

області

50000 0 50000

3

Надання матеріально-технічної

допомоги управлінню патрульної

поліції в Закарпатській області

Департаменту патрульної поліції

0 105000 105000

4

Надання матеріально-технічної

допомоги підрозділам УСБУ в

Закарпатській області

0 300000 300000

5

Надання матеріально-технічної

допомогиГУНП в Закарпатській

області 

0 300000 300000

250000 705000 955000

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Програма мобілізаційної підготовки

м. Ужгород на 2019 рік
60000 60000

60000 0 60000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Усього

Усього

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

Надання матеріально-технічної допомоги 1 державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у Закарпатській області

Результативні показники бюджетної програми:



Обсяги видатків на забезпечення 1 

державного пожежно-рятувального 

загону УДСНС України у 

Закарпатській області

грн. бюджетні призначення 200000 0 200000

2 продукту

придбання гаражних воріт од.  акти виконаних робіт 1 0 1

3 ефективності

придбання гаражних воріт грн. бухгалт. документи 1 1

4 якості

відсоток вчасно виконаних робіт 

(наданих послуг)
% розрахунковий показник 100 0 100

1 затрат
Обсяги видатків на забезпечення 

Аварійно-рятувального загону  

спеціального призначенняУДСНС 

України у Закарпатській області

грн. бюджетні призначення 50000 0 50000

2 продукту

придбання автомобільних шин на 

причіп 3-ПТ-40
од.  акти виконаних робіт 8 0 8

3 ефективності

придбання автомобільних шин на 

причіп 3-ПТ-40,середня вартість 

однієї одиниці

грн. бухгалт. документи 6,25 0 6,25

4 якості

відсоток вчасно виконаних робіт % розрахунковий показник 100 0 100

1 затрат

Загальний обсяг видатків грн. бюджетні призначення 105000 0 105000

2 продукту

кількість оргтехніки, офісної техніки, 

відеокамери та інше, що планується 

придбати

од. накладна 1 0 1

3 ефективності

середня вартість однієї одиниці 

обладнання
грн. розрахунковий показник 105000 0 105000

Надання матеріально-технічної допомоги аварійно-рятувальному загону  спеціального призначення  УДСНС України у Закарпатській області

Надання матеріально-технічної допомоги управлінню патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції



4 якості

відсоток вчасно виконаних завдань % розрахунковий показник 100 0 100

1 затрат

Загальний обсяг видатків грн. бюджетні призначення 300000 0 300000

2 продукту
кількістьпридбаного обладнання та 

основних засобів
од. накладна 10 0 10

3 ефективності

середні витрати на придбання однієї 

одиниці обладнання
грн. розрахунковий показник 30000 30000

4 якості

відсоток вчасно виконаних угод % розрахунковий показник 100 0 100

1 затрат

Загальний обсяг видатків грн. бюджетні призначення 300000 0 300000

2 продукту

кількість придбаного обладнання та 

основних засобів
од. накладна 1 0 1

3 ефективності

середні витрати на придбання однієї 

одиниці обладнання
грн. розрахунковий показник 300000 0 300000

4 якості

відсоток вчасно виконаних угод % розрахунковий показник 100 0 100

(підпис)

(підпис)  

01 серпня  2019 р.

М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. КЕНС

Надання матеріально-технічної допомоги підрозділам УСБУ в Закарпатській області

Надання матеріально-технічної допомогиГУНП в Закарпатській області 

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики

Міський  голова

В.о. директора  департаменту фінансів та бюджетної політики

Б. АНДРІЇВ


