
Інформація про цілі державної політики у сфері  

цивільного захисту, реалізацію якої забезпечує управління з питань  

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,  

та показники їх досягнення  

в межах бюджетних програм за 2020 рік  
 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення (далі – Управління) є виконавчим органом Кропивницької міської 

ради та здійснює свої повноваження відповідно до Положення про управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради 

міста Кропивницького, затвердженого рішенням міської ради від 21 грудня 

2017 року № 1374.  

Управління здійснює функції із захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечує 

готовність підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання 

та реагування на надзвичайні ситуації. Основними напрямками роботи 

Управління є проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на 

виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям 

техногенного та природного характеру, підготовка населення, керівного складу 

і фахівців з питань цивільного захисту населення до дій при виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі 

змінами) у 2020 році Управління є головним розпорядником коштів бюджету 

міста Кропивницького за наступними бюджетними програмами: 

1. КПКВК МБ 2910160 «Керівництво і управління у сфері з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення» 

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію 

бюджетної програми – реалізація заходів, спрямованих на попередження та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, на місцевому рівні. Метою 

бюджетної програми є керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення в місті Кропивницькому.  

 На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 

сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у 2020 

році використано 1 804 239,50 гривень, з них: 

- на виплату заробітної плати – 1 282 595,83 гривень; 

- нарахування на оплату праці – 252 089,81 гривень; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 29 350,00 гривень; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 235 203,86 гривень; 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5 000,00 гривень. 

Протягом 2020 року Управлінням видано 38 наказів, підготовлено 14 

розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 1 рішення про 

внесення змін до Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 



наслідків на 2019-2021 роки; прийнято 6 рішень виконавчого комітету, зокрема 

про організацію навчання населення з цивільного захисту міста у 2020 році, 

основні заходи цивільного захисту міста на 2020 рік, про відпуск матеріалів з 

міського матеріального резерву, по виділення коштів з резервного фонду 

бюджету міста; підготовлено 9 розпоряджень міського голови, зокрема про 

переведення функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації та інші. 

Управлінням отримано та опрацьовано 574 листів, 6 депутатських звернень, 196 

звернень та заяв громадян. 

 

2. КПКВК МБ 2918110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха». 

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію 

бюджетної програми – захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Метою бюджетної програми є 

забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на 

попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.  

 Бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій 

та завдань, покладених на управління, а також забезпечити виконання заходів 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 

2019-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 31 січня 2019 року 

№ 2275 (зі змінами), а саме: 

- виконані роботи з видалення аварійних дерев, що створювали загрозу 

життю та здоров’ю людей; 

- виготовлені інформаційні плакати (постери) для білбордів з 

рекомендаціями для уникнення зараження коронавірусною інфекцією 

COVID-19; 

- придбані посібники «Правила поведінки в умовах загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій» для розповсюдження серед закладів освіти міста 

Кропивницького; 

- забезпечено проживання осіб, постраждалих внаслідок надзвичайної 

події; 

- проведена демеркурізація та утилізація 27 кг ртуті;  

- виготовлені перепустки для працівників критичної інфраструктури міста 

та медичних працівників з метою належної організації пасажирських 

перевезень на території міста в умовах жорстких карантинних обмежень. 

Також за цією бюджетною програмою виділені та використані кошти з 

резервного фонду бюджету міста: 

- для проведення невідкладних робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з коронавірсуної хворобою (COVID-19); 

- для проведення аварійно-відновлювальних робіт покрівлі 

багатоквартирних житлових будинків по вул. Мінській, 74 та 76, які 

постраждали внаслідок буревію 17 жовтня 2020 року. 

Видатки за бюджетною програмою у 2020 році склали 963 389,22 гривень 

(в т.ч. кошти резервного фонду 867 120,16 гривень), з них: 



- оплата послуг (крім комунальних) – 341 105,31 гривень; 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 117 450,62 гривень; 

- інші виплати населенню – 4 972,95 гривень; 

- капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                      

– 499  860,34 гривень. 

 

3. КПКВК МБ 2919800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів». 

З метою підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації(події) на 

території міста, для забезпечення пожежних підрозділів паливно-мастильними 

матеріалами, кошти субвенції в сумі 500 000,00 гривень перераховані 1 

державному пожежно-рятувальному загону Управління ДСНС України у 

Кіровоградській області. 

4. КПКВК МБ 2919770 «Інші субвенції  з місцевого бюджету»   

Кошти субвенції в сумі 785 692,50 гривень перераховані обласному 

бюджету Кіровоградської області на проведення ОКВП "Дніпро-Кіровоград" 

заходів з водопониження ґрунтових вод та придбання матеріалів для аварійно-

відновлювальних робіт на водоканалізаційній системі міста Кропивницького.  

 

За результатами аналізу ефективності виконання бюджетних програм 

бюджетні програми Управління мають високу ефективність. Фактичні 

результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямами 

використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. 

Кошти використані за призначенням.  

 

 

Додатки: 

1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за 

кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації 

кредитування бюджету за 2020 рік; 

2. Інформація про виконання результативних показників, що 

характеризують виконання бюджетної програми за 2020 рік; 

3. Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних 

цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2020 рік. 
 

Публічне представлення інформації Управління про виконання 

бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики,   

буде проводитися 23 лютого 2021 року о 09.00 години у приміщенні 215 

будівлі Кропивницької міської ради. 



 

 
(гривень)

план на 2020 
рік з 

урахуванням 
внесених 

змін

касове 
виконання за 

2020 рік

план на 2020 
рік з 

урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2020 рік

план на 2020 
рік з 

урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3629343.00 3553460.88 499870.00 499860.34 4129213.00 4053321.22
2110 Оплата праці 1286100.00 1282595.83 0.00 0.00 1286100.00 1282595.83
2120 Нарахування на оплату 
праці 252090.00 252089.81 0.00 0.00 252090.00 252089.81
2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 125460.00 122450.62 0.00 0.00 125460.00 122450.62
2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 576370.00 576309.17 0.00 0.00 576370.00 576309.17
2270 Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 29350.00 29350.00 0.00 0.00 29350.00 29350.00

2730 Інші виплати населенню 4973.00 4972.95 0.00 0.00 4973.00 4972.95
2620 Поточні трансферти 
органам державного 
управління інших рівнів 1355000.00 1285692.50 0.00 0.00 1355000.00 1285692.50
3210 Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 0.00 0.00 499870.00 499860.34 499870.00 499860.34

2910160 0111
Видатки всього 1810800.00 1804239.50 0.00 0.00 1810800.00 1804239.50
2110 Оплата праці 1286100.00 1282595.83 0.00 0.00 1286100.00 1282595.83
2120 Нарахування на оплату 
праці 252090.00 252089.81 0.00 0.00 252090.00 252089.81
2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 8000.00 5000.00 0.00 0.00 8000.00 5000.00
2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 235260.00 235203.86 0.00 0.00 235260.00 235203.86
2270 Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 29350.00 29350.00 0.00 0.00 29350.00 29350.00

2918110 0320
Видатки всього 463543.00 463528.88 499870.00 499860.34 963413.00 963389.22
2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 117460.00 117450.62 0.00 0.00 117460.00 117450.62
2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 341110.00 341105.31 0.00 0.00 341110.00 341105.31

2730 Інші виплати населенню 4973.00 4972.95 0.00 0.00 4973.00 4972.95
3210 Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 499870.00 499860.34 499870.00 499860.34

2919800
0180

2620 Поточні трансферти 
органам державного 
управління інших рівнів 855000.00 785692.50 0.00 0.00 855000.00 785692.50

2919770 0180
2620 Поточні трансферти 
органам державного 
управління інших рівнів 500000.00 500000.00 0.00 0.00 500000.00 500000.00

Головний бухгалтер Тетяна ШЕВЦОВА

 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів»

 «Інші субвенції  з місцевого бюджету»

Видатки всього за головним розпорядником коштів:                    
в т.ч.    

в т.ч. за бюджетними програмами
«Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення»

«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

За 2020 рік 

Код програмної класифікації 
видатків та кредитування 
бюджету/код економічної 

класифікації видатків 
бюджету або код 

кредитування бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування 
згідно з 

програмною 
класифікацією 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

 ІНФОРМАЦІЯ 
про бюджет за бюджетними програмами 

з деталізацією за кодами економічної 
класифікації видатків бюджету 

або класифікації кредитування бюджету
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальни
й фонд

спеціальний 
фонд

разом

1 затрат
Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 6 6 6 6 0 0

2 продукту

кількість отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг од.

Журнал реєстрації 
вхідної документації, 
журнал реєстрації 
пропозицій, заяв і 
скарг громадян, 
журнал обліку 
особистого прийому 
громадян, журнал 
реєстрації 
депутатських 
звернень

740 740 776 776 36 36

кількість підготовлених 
розпоряджень, рішень, 
наказів

од.

Журнал реєстрації 
рішень та 
розпоряджень, 
журнал реєстрації 
розпоряджень 
керівника робіт, 
журнал реєстрації 
наказів

65 65 68 68 3 3

3 ефективності

кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг на 
одного працівника

од. розрахунок 123 123 129 129 6 6

кількість підготовлених 
розпоряджень, рішень, 
наказів на одного  
працівника

од. розрахунок 11 11 11 11 0 0

витрати на утримання 
однієї штатної одиниці тис. грн розрахунок 301.80 301.8 300.71 300.71 -1.09 -1.09

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальни
й фонд

спеціальний 
фонд

разом

1 затрат
кількість заходів, 
спрямованих на 
попередження та 
ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків

од. заходи Програми 5 0 5 5 0 5 0 0 0

2 ефективності
середня вартість виконання 
одного заходу, 
спрямованого на 
попередження та 
ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків

тис.грн розрахунок 19.26 0 19.26 19.25 0 19.3 -0.01 0 -0.01

3 якості

Рівень виконання заходів відс. розрахунок 100 0 100 100 0 100 0 0 0

Тетяна ШЕВЦОВА

Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми за 

звітний період

Виконано за звітний період Відхилення

Відхилення

Головний бухгалтер

2918110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
№ 
з/п

Показники

№ 
з/п

Показники Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми за 

звітний період

Виконано за звітний період

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,

що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького

За 2020 рік

2910160 «Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення»



(гривень)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2918110

Заходи із запобігання 
та ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 96283.00 0.0 96283.00 96269.06 0.0 96269.06

2919800

Субвенція з 
місцевого бюджету 
державному бюджету 
на виконання 
програм соціально-
економічного 
розвитку регіонів 855000.00 0.00 855000.00 785692.50 0.00 785692.50

2919770
Інші субвенції  з 
місцевого бюджету 500000.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 500000.00

Тетяна ШЕВЦОВА

Найменування згідно 
з програмною 
класифікацією 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Затверджено на звітний період Виконано за звітний період

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків на реалізацію 

регіональних цільових програм, які виконуються 
в межах бюджетної програми

Головний бухгалтер

Програма запобігання 
надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 
2019-2021 роки

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
За 2020 рік

Назва регіональної цільової 
програми

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету
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