
                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                 Наказ Міністерства 

                                                 фінансів України 

                                                 17 липня 2015 року № 648 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2019-1) 

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА    29 23000089            7400000000    

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                         (код Типової відомчої класифікації           (Код за ЄДРПОУ)      (Код бюджету) 

                                                                                                                                                               видатків та кредитування місцевих 

                                                                                                                                                               бюджетів) 

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. 

   Виконання завдання по рятуванню потерпілих від лиха на воді, підтримка військових частин,що дислокуються та території Чернігівської області, 

створення та поповнення регіонального матеріального резерву, розвиток системи оповіщення цивільного захисту 

 

3. Цілі державної політики у відповідальній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів 

місцевого бюджету, і показники їх досягнення     

                                                                                                                                                                                                                                       (грн) 

Найменування 

 показника результату 

Одиниця 

виміру 

2018 рік 

(звіт) 

2019 рік 

(затверджено) 

2020 рік 

(проект) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, удосконалення оповіщення населення області з використанням цифрових технологій 

Поповнення регіонального матеріального резерву од. 12116 11488 12118   

Кількість технічних засобів для реконструкції оповіщення шт 12 14    

2.Забезпечення військових частин матеріально-технічними цінностями, здійснення перевезень  

Кількість придбаного обладнання, будівельних матеріалів, пального, 

технічних засобів 

од. 31368 19897 6997   

Здійснено перевезень од. 16 9 6   

2.Рятування потерпілих від лиха на воді 

Кількість обстеження пляжів відпочинку населення та виїзди на виклики од. 20 7 - - - 

 УСЬОГО 43532 31415 19121   

  



4. Розподіл граничних показників  видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету   на 2018 – 2022 роки 

за бюджетними програмами: 

(грн) 

Код  

Програмної 

класифікації 

видатків  

та кредитування 

місцевих бюджетів 

Код Типової  

класифікації видатків  

та кредитування  

місцевих бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків  

та кредитування 

бюджету 

Найменування 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної 

програми згідно з 

Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

2018 рік  

(звіт) 

2019 рік  

(затверджено) 

2020 рік  

(проект) 

2021 рік  

(прогноз) 

2022рік  

(прогноз) 

Номер 

 цілі 

державної 

політики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2918120 Організація рятування на 

водах 

ЧОРВС 0320 3708500,00 4504800,00 5128700,00 5742600,00 6433300,00  

2918110 Видатки на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

Департамент з 

питань ЦЗ та ОР 

0320 405864,50 1533800,00 1300000,00     

2918220 Заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

Департамент з 

питань ЦЗ та ОР 

0380 2398000,00  2207640,00 1599000,00    

2917330 Будівництво інших 

об’єктів комунальної 

власності 

Департамент з 

питань ЦЗ та ОР 

та ЧОРВС 

0443   260000,00    

 УСЬОГО   6512364,50 8246240,00 8287700,00 5742600,00 64333300,00  

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету   на 2018 -2022роки 

за бюджетними програмами:  

           (грн) 

Код  

Програмної 

класифікації 

видатків  

та кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової  

класифікації видатків  

та кредитування  

місцевих бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків  

та кредитування 

бюджету 

Найменування 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

2018 рік  

(звіт) 

2019 рік  

(затверджено) 

2020 рік  

(проект) 

2021 рік  

(прогноз) 

2022рік  

(прогноз) 

Номер 

цілі 

державної 

політики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

 

Заступник директора ______________________ 

(підпис) 

 С.ЮРЧЕНКО 

(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер ______________________ 
(підпис) 

 О.ІГНАТЕНКО 
(прізвище та ініціали) 

 

2918120 Організація рятування на 

водах 

ЧОРВС 0320 36847,93 0 0 0 0  

2918110 Видатки на запобігання 

та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

Департамент з 

питань ЦЗ та ОР 

0320 456159,00 118250,00 395000,00 420000,00   

2918220 Заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

Департамент з 

питань ЦЗ та ОР 

0380 175527,41 700000,00 828000,00    

 УСЬОГО   668534,34 818250,00 1223000,00 420000,00   


	ЗАТВЕРДЖЕНО                                                  Наказ Міністерства                                                  фінансів України                                                  17 липня 20...
	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2019-1)



