Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
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Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
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Т.М. Мицук

Інформація про цілі державної політики у сфері діяльності управління
цивільного захисту Черкаської облдержадміністрації в межах бюджетних
програм за 2019 рік.
1.
КПКВК 2918120 «Заходи з організації рятування на водах»:
Програма організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області
на 2019-2023 роки:
за загальним фондом передбачено 826,0 тис. грн, касові видатки склали
826.0 тис. грн. Кошти спрямовано на забезпечення діяльності комунальної
водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради.
2. КПКВК 2918110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха»:
Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту
області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення
регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації
надзвичайних ситуацій у мирний час та на особливий період на 2018-2019 роки:
за загальним фондом для поповнення регіонального матеріальнотехнічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у
мирний час та особливий період отримано фінансування в сумі 217,448 тис.
грн; касові видатки склали 207,444 тис. грн (придбано 3000 л автомобільного
бензину марки А-92 та 3000 л палива дизельного на суму 155,040 тис. грн,
чайники електричні 3 шт. на суму 3,397 тис. грн, 1 км кабелю освітлювального
на суму 21,271 тис. грн, ковдри бавовняні 60 шт. на суму 11,740 тис. грн, посуд
побутовий (500 комплектів: миска, ложка) на суму 3,00 тис. грн), подушки 60
шт. на суму 3,00 тис. грн, електротехнічні товари-освітлювальна арматура на
суму 9,996 тис. грн;
з резервного фонду обласного бюджету за загальним фондом на
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, пов'язаних з виникненням пожеж в лісових масивах, торфовищах
Черкаської області, для управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій в Черкаській області отримано фінансування в сумі 199,8 тис. грн;
касові видатки склали 166,410 тис. грн (придбано та передано управлінню
ДСНСУ в Черкаській області 3550 л бензину марки А-92 та 2890 л палива
дизельного).
3. КПКВК 2918220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення»:
Обласна цільова програма «Призовна дільниця» на 2017-2019 роки:
за загальним фондом передбачено 48,0 тис. грн, касові видатки склали
48.0 тис. грн (придбано та передано Черкаському обласному військовому
комісаріату канцтовари для призовників).

2.
КПКВК 2919800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів»:
Програма надання шефської допомоги, фінансування заходів, спрямованих на
підвищення рівня бойової готовності військових частин ЗСУ, НГУ та ДПСУ на
2018- 2022 роки:
за спеціальним фондом передбачено 300,0 тис. грн, касові видатки 300,0 тис. грн; кошти спрямовано на рахунок Головного центру підготовки
особового складу Державної прикордонної служби України імені генералмайора Ігоря Момота (військова частина 9930) для придбання обладнання
довгострокового використання для покращення матеріально-технічної бази
центру;
Програма територіальної оборони Черкаської області на 2018-2022 роки:
за загальним фондом передбачено 150,0 тис. грн, касові видатки - 150,0
тис. грн; кошти спрямовано на рахунок Черкаського обласного військового
комісаріату для придбання палива та канцелярського приладдя;
Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту
області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення
регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації
надзвичайних ситуацій у мирний час та на особливий період на 2018-2019 роки:
за загальним фондом передбачено 476,6 тис. грн, касові видатки - 476,6
тис. грн: кошти спрямовано на рахунок ПАТ «Укртелеком» на оплату послуг з
експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення та інших
технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту.
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