Інформація про бюджет
головного розпорядника бюджетних коштів
за КВКВ 370 „Державна служба України з надзвичайних ситуацій ”
за 2014 рік
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого регламентується
Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій,
затвердженим Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20.
Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України та статті 17
Кодексу цивільного захисту України Законом України “Про Державний
бюджет України на 2014 рік”, як у попередні роки, ДСНС України визначено
головним розпорядником бюджетних коштів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2014 р. № 120
“Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з
надзвичайних ситуацій” передбачено, що спрямування та координація
діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснюється Кабінетом
Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.
ДСНС України у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства внутрішніх справ України, іншими актами
законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра,
щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про
внутрішнє і зовнішнє становище України, а також Положенням.
Основними завданнями ДСНС України є реалізація державної політики
у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій,
рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки,
діяльності
аварійно-рятувальних
служб,
профілактики
травматизму
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності; здійснення
державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог
законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за
діяльністю аварійно-рятувальних служб; внесення на розгляд Голові
пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері.
У 2014 році Державною службою України з надзвичайних ситуацій
забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних
коштів за 8 бюджетними програмами.

За КВК 370 „Державна служба України з надзвичайних ситуацій ” для
виконання 8 бюджетних програм було визначено одного головного
розпорядника Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного
бюджету України, в 2014 році складалась з 74 розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів:
головний розпорядник – розпорядник коштів I ступеня – Державна
служба України з надзвичайних ситуацій;
25 розпорядники коштів II ступеня;
45 розпорядники коштів III ступеня;
3 одержувачів коштів.
Загальна сума видатків, передбачених для Державної служби
України з надзвичайних ситуацій на 2014 рік становить 3 940 994,3 тис.
грн., з них використано (касові видатки) 4048179,3 тис. грн., або 102,7 %, в
тому числі:
за загальним фондом державного бюджету
затверджено кошторисом – 3 378 130,7 тис. грн..;
використано (касові видатки) 3 365 806,6 тис. грн. 99,6 %;
за спеціальним фондом державного бюджету
затверджено кошторисом –562 863,6 тис. гривень
використано (касові видатки) –682372,7 тис. грн. 121,23 %.
Видатки, затверджені в Державному бюджеті України на 2014 рік,
спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб установ і організацій,
що належать до сфери управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного
бюджету забезпечено виконання основних напрямів діяльності за кожною
бюджетною програмою.
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Для забезпечення діяльності ДСНС України за загальним фондом
Державного бюджету України на 2013 рік передбачено видатки у сумі
3 451 921 тис. грн. та спеціальним фондом у сумі 497 444,2 тис. гривень.
Впродовж 2013 року направлено відкриті асигнування в обсязі 100 %
передбачених
помісячним
планом
асигнувань,
використано
99,4 % бюджетних призначень, а фактичні надходження до спеціального фонду
державного бюджету становлять 564 431,64 тис. грн. (113,5%).

