МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

№2

09.01.2012
(з основної діяльності)
Про затвердження відповідальних
виконавців бюджетних програм
на 2013 рік

З метою чіткого розмежування повноважень, відповідальності у
процесі складання, затвердження та виконання бюджету
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік відповідальних виконавців бюджетних програм
МНС України на 2013 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій
Подобєда І.В.

Заступник Міністра, голова комісії
з проведення реорганізації МНС України

В. Квашук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
09.01.2013 № 2

ПЕРЕЛІК
відповідальних виконавців бюджетних програм МНС України на 2013 рік

Відповідальний
виконавець
Назва бюджетної програми,
Відповідальний за виконання
відповідно до
визначеної Законом України
бюджетної програми,
КПКВК
Закону України
“Про Державний бюджет
визначений головним
“Про Державний
України на 2013 рік”
розпорядником
бюджет України
на 2013 рік”
1
2
3
4
3201010 Керівництво та управління у сфері
Апарат МНС
Управління бухгалтерського
надзвичайних ситуацій
України
обліку і фінансової звітності координація і узагальнення;
Департамент ресурсного
забезпечення:
КЕКВК 2210 (м’який інвентар та
обмундирування, утримання
транспортних засобів, придбання
предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю),
КЕКВК 2240 (поточний ремонт
будівель, оплата транспортних
послуг), 2270 (оплата
комунальних послуг та
енергоносіїв),
КЕКВК 3000 (капітальні
видатки);
Департамент управління
рятувальними силами:
КЕКВК 2240 (послуги зв’язку)
3201050 Авіаційні роботи з пошуку і
рятування

Апарат МНС
України

Управління авіації та авіаційного
пошуку і рятування,
Бюджетна установа «Служба
координації авіаційних

КПКВК

Назва бюджетної програми,
визначеної Законом України
“Про Державний бюджет
України на 2013 рік”

1

2

Відповідальний
виконавець
відповідно до
Закону України
“Про Державний
бюджет України
на 2013 рік”
3

Відповідальний за виконання
бюджетної програми,
визначений головним
розпорядником
4
рятувально-пошукових робіт»

3201060 Гідрометеорологічна діяльність

Апарат МНС
України

Департамент цивільного захисту,
Український
гідрометеорологічний центр

3201070 Прикладні наукові та науковотехнічні розробки, виконання
робіт за державними цільовими
програмами і державним
замовленням у сфері
гідрометеорології, підготовка
наукових кадрів

Апарат МНС
України

Департамент цивільного захисту,
Департамент фінансового
забезпечення та інвестицій,
Департамент кадрів та роботи з
особовим складом,
Український науково-дослідний
гідрометеорологічний інститут
(планування та надання
інформації про виконання
результативних показників
програми)

3201200 Забезпечення житлом громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Апарат МНС
України

Департамент ресурсного
забезпечення

3201280 Забезпечення діяльності сил
цивільного захисту

Апарат МНС
України

Департамент фінансового
забезпечення та інвестицій координація і узагальнення.
Департамент ресурсного
забезпечення:
КЕКВК 2210 (м’який інвентар та
обмундирування, утримання
транспортних засобів, придбання
предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю),
КЕКВК 2230 (продукти
харчування),
КЕКВК 2240 (оплата
транспортних послуг, поточний
ремонт будівель),
КЕКВК 2260 (експлуатація та
ремонт авіаційної техніки);
2270 (оплата комунальних послуг
та енергоносіїв),
КЕКВК 2800 (інші поточні
видатки),
КЕКВК 3000 (капітальні
видатки);

КПКВК

Назва бюджетної програми,
визначеної Законом України
“Про Державний бюджет
України на 2013 рік”

1

2

Відповідальний
виконавець
відповідно до
Закону України
“Про Державний
бюджет України
на 2013 рік”
3

Відповідальний за виконання
бюджетної програми,
визначений головним
розпорядником
4
Департамент управління
рятувальними силами:
КЕКВК 2220 (медикаменти та
перев'язувальні матеріали),
КЕКВК 2240 (послуги зв’язку,
оплата медоглядів),
система оперативнодиспетчерського управління
(СОДУ);
КЕКВ 2610 (видатки Мобільного
госпіталю, санаторію);
КЕКВК 2700 (медикопсихологічна реабілітація,
санаторно-курортне лікування),
КЕКВК 2800 (медична
сертифікація льотного складу);
планування та виконання
результативних показників

3201350 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з
часів Другої світової війни в
районі міст Севастополя та Керчі

Апарат МНС
України

Департамент цивільного захисту

3201360 Підготовка кадрів у сфері
цивільного захисту

Апарат МНС
України

Департамент фінансового
забезпечення та інвестицій координація і узагальнення.
Департамент ресурсного
забезпечення:
КЕКВК 2210 (м’який інвентар та
обмундирування, утримання
транспортних засобів, придбання
предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю),
КЕКВК 2230 (продукти
харчування),
КЕКВК 2240 (оплата
транспортних послуг, поточний
ремонт будівель),
2270 (оплата комунальних послуг
та енергоносіїв), КЕКВК 2800
(інші поточні видатки),
КЕКВК 3000 (капітальні видатки);
Департамент управління
рятувальними силами:

КПКВК

Назва бюджетної програми,
визначеної Законом України
“Про Державний бюджет
України на 2013 рік”

1

2

Відповідальний
виконавець
відповідно до
Закону України
“Про Державний
бюджет України
на 2013 рік”
3

Відповідальний за виконання
бюджетної програми,
визначений головним
розпорядником

4
КЕКВК 2220 (медикаменти та
перев'язувальні матеріали),
КЕКВК 2240 (оплата медоглядів),
КЕКВК 2610 (видатки
санаторію);
КЕКВК 2700 (санаторнокурортне лікування);
Департамент кадрів та роботи з
особовим складом (планування та
надання інформації про
виконання результативних
показників програми)
Апарат МНС
Департамент управління
3201510 Ліквідація наслідків надзвичайної
України
рятувальними силами
ситуації на території військової
(планування та надання
частини А0829 (м. Лозова
інформації про виконання
Харківської області)
результативних показників);
Департамент ресурсного
забезпечення
Державне агентство України з
3202010 Керівництво та управління
Державне
діяльністю у зоні відчуження
агентство України з управління зоною відчуження
управління зоною
відчуження
3202040 Внески України до
Чорнобильського фонду
“Укриття” та до рахунку ядерної
безпеки ЄБРР

Державне
Державне агентство України з
агентство України з управління зоною відчуження,
управління зоною ДСП „Чорнобильська АЕС”
відчуження

3202060 Комплексне медико-санітарне
забезпечення та лікування
онкологічних захворювань із
застосуванням високовартісних
медичних технологій громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Державне
Державне агентство України з
агентство України з управління зоною відчуження
управління зоною
відчуження

Державне
Державне агентство України з
3202070 Радіологічний захист населення та
екологічне оздоровлення
агентство України з управління зоною відчуження
території, що зазнала
управління зоною
радіоактивного забруднення
відчуження
3202080 Наукове забезпечення робіт та
інформаційні системи щодо
ліквідації наслідків

Державне
Державне агентство України з
агентство України з управління зоною відчуження
управління зоною

КПКВК

1

Назва бюджетної програми,
визначеної Законом України
“Про Державний бюджет
України на 2013 рік”
2
Чорнобильської катастрофи

3202090 Виконання робіт у сфері
поводження з радіоактивними
відходами неядерного циклу,
будівництво пускового комплексу
«Вектор» та експлуатація його
об’єктів
3202110 Підтримка екологічно безпечного
стану у зонах відчуження і
безумовного (обов’язкового)
відселення
3202120 Підтримка у безпечному стані
енергоблоків та об’єкта “Укриття”
та заходи щодо підготовки до
зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС

Відповідальний
виконавець
відповідно до
Закону України
“Про Державний
бюджет України
на 2013 рік”
3
відчуження

Відповідальний за виконання
бюджетної програми,
визначений головним
розпорядником
4

Державне
Державне агентство України з
агентство України з управління зоною відчуження,
управління зоною УкрДО „Радон”
відчуження
Державне
Державне агентство України з
агентство України з управління зоною відчуження
управління зоною
відчуження
Державне
Державне агентство України з
агентство України з управління зоною відчуження,
управління зоною ДСП „Чорнобильська АЕС”
відчуження

3208010 Керівництво та управління у сфері Державна служба Державна служба гірничого
гірничого нагляду та промислової гірничого нагляду нагляду та промислової безпеки
та промислової України
безпеки
безпеки України
3208030 Прикладні дослідження та
розробки, підготовка наукових
кадрів у сфері промислової
безпеки та охорони праці

Державна служба Державна служба гірничого
гірничого нагляду нагляду та промислової безпеки
та промислової України
безпеки України

Державна служба Державна служба гірничого
3208040 Фінансування проектів,
пов’язаних з підвищенням техніки гірничого нагляду нагляду та промислової безпеки
та промислової України
безпеки шахт шляхом
безпеки України
впровадження уніфікованих
телекомунікаційних систем
диспетчерського контролю та
автоматизованого керування
гірничими машинами і
технологічними комплексами
(УТАС) та проектів модернізації
цих систем
3209010 Керівництво та управління у сфері Державна інспекція Державна інспекція техногенної
безпеки України
техногенної безпеки
техногенної
безпеки України
3209020 Забезпечення діяльності

Державна інспекція Державна інспекція техногенної

КПКВК

1

Назва бюджетної програми,
визначеної Законом України
“Про Державний бюджет
України на 2013 рік”
2
підрозділів техногенної безпеки

3209030 Прикладні наукові та науковотехнічні розробки, виконання
робіт за державними цільовими
програмами і державним
замовленням у сфері цивільного
захисту та пожежної безпеки,
підготовка наукових кадрів

Відповідальний
виконавець
Відповідальний за виконання
відповідно до
бюджетної програми,
Закону України
визначений головним
“Про Державний
розпорядником
бюджет України
на 2013 рік”
3
4
техногенної
безпеки України
безпеки України
Державна інспекція Державна інспекція техногенної
безпеки України
техногенної
безпеки України

* Відповідальним виконавцем за коди економічної класифікації видатків та напрями, що не
зазначені у наказі, визначити Департамент фінансового забезпечення та інвестицій.

Заступник директора Департаменту
фінансового забезпечення та інвестицій

І. Подобєд

