МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

№ 24

29.01.2013
(з основної діяльності)
Про включення до мережі
установ та організацій, що
отримують кошти з Державного
бюджету України в 2013 році

Відповідно до пункту 8 Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228, з метою
ефективного
і
раціонального
використання
бюджетних
коштів
НАКАЗУЮ:
1. Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій (Подобєд І.В.)
включити до мережі установ та організацій, що отримують кошти з Державного
бюджету України в І кварталі 2013 року, Державне підприємство «Центр
громадської безпеки 112», як одержувача бюджетних коштів, та здійснити
призначення за КПКВ 3201280 «Забезпечення діяльності сил цивільного
захисту», за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансфери підприємствам
(установам, організаціям)» у сумі 1 257 тис. гривень.
2. Державному підприємству «Центр громадської безпеки 112»
(Болварі Т.Й.):
подати до МНС України на затвердження Програму діяльності на
виконання робіт (заходів) на І квартал 2013 року (далі – Програма) та на
погодження план використання бюджетних коштів і помісячний план
використання бюджетних коштів на І квартал 2013 року за формою,
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57
«Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання
бюджету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 1 лютого 2002 р.
за № 86/6374 (зі змінами);
подавати щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним, звіти
про виконання Програми відповідальним за координацію діяльності державних
підприємств сфери управління Міністерства (відповідно до наказу МНС
України від 21.07.2012 № 1034 «Про затвердження відповідальних за
координацію діяльності державних підприємств сфери управління МНС») за
визначеною формою.
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3. Фінансову звітність надавати МНС України відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 «Про затвердження
Порядку подання фінансової звітності» та наказу Міністерства фінансів
України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 9 лютого 2012 р. за
№ 196/20509.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра, голова комісії
з проведення реорганізації

В. Квашук

