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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022  РОКИ загальний, Форма 2020-1

     29
25696764 4810100000

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату Одиниця виміру

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

(звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
 1. Гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

од. 16,0 27,0 6,0 6,0 6,0

Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити тис.од. 0,510 1,000 0,005 15,000 15,000
кількість обєктів, які планується реконструювати од. 17 1
Кількість паливно-мастильних  матеріалів, що планується поповнити л. 24860 35000 700 660 630

2. Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. 94 83 83 83 83
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. 2 2 2 2 2

3. Організація рятування на водних об`єктах

од. 12 10 10 10 10

середня вартість утримання одного пляжу, зони відпочинку грн 1818,00 619,50 621,00

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на  2021 і 2022  роки за бюджетними програмами:
(грн.)

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2910160  0160     0111    4020003,00 5623970,00 6645000,00 6910800,00 7175100,00 2

1.  Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради

 (код Типової відомчої 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

Основними напрямами діяльності управління є: сприяння незмінності конституційного ладу, створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства, захист прав та свобод людини і громадянина, а також забезпечення результативної та 
стабільної діяльності органів виконавчої влади відповідно до їх завдань, повноважень і компетенції на конституційних засадах.
Метою діяльності управління є керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Основними завданнями управління є: проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру; забезпечення реальної 
готовності органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації при їх виникненні та ліквідації їх наслідків; підвищення ролі і впливу органів місцевого самоврядування у сфері запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації; підготовка населення, керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Кількість об’єктів комунальної власності міста,що підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному 
обслуговуванню                       

кількість пляжів, зон відпочинку

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

Номер цілі 
державної політики

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради;

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах
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2917330  7330     0443    1

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

2918110  8110     0320    9903150,00 10337378,00 11141165,00 11789232,00 12461556,00 1

2918120  8120     0320    3862,00 27000,00 18180,00 6195,00 6210,00 3

Заходи з організації рятування на водах

УСЬОГО 13927015,00 15988348,00 17804345,00 18706227,00 19642866,00

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на   2021 і 2022  роки за бюджетними програмами:
(грн.)

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2910160  0160     0111    73821,00 87517,00 635000,00 36900,00 38700,00 2

2917330  7330     0443    194875,00 492180,00 1

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

2918110  8110     0320    2866625,00 33000,00 1

2918120  8120     0320    418000,00 3

Заходи з організації рятування на водах

УСЬОГО 3553320,00 612697,00 635000,00 36900,00 38700,00

Керівник Герасіменя О. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Вахтіна О. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради;

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради;

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

Номер цілі 
державної політики

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради;

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради;

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколаївської 
міської ради;
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