
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

1152800000Заходи та роботи з територіальної оборони

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1

1

Формування та життєзабезпечення підрозділів Сил територіальної оборони міста Кропивницького

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

0

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 - Конституція України;

 - Бюджетний кодекс України;

 - Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про оборону України", "Про державну таємницю";

 - Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447 "Про заходи щодо оборонозданості держави", від 23.09.2016 р. № 406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону"

- рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 року № 944 «Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста 

Кропивницького на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення міської ради від 16.12.2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0218240 8240 0380

0210000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

УСЬОГО 3 520 000 0 3 520 000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

3 520 000

Спеціальний фонд

Підготовка приміщень підрозділів Сил територіальної оборони

04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Заходи та роботи з територіальної оборони

гривень та

Загальний фонд

4 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1

3 520 000 гривень, у тому числі загального фонду

0 3 520 000

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

1 Підтримка Сил територіальної оборони

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 520 000

09.02.2022 15

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04055251
(код за ЄДРПОУ)

(в редакції розпорядження міського голови від 12.03.2022 р. № 25)



М.П.

0 якості

1 покращення умов діяльності Cил територіальної оборони відсоток   розрахунок 100 0 100

3 5201 середня вартість ремонту одного кв.м. тис.грн.   розрахунок 3 520 0

1

0 ефективності

1
площа приміщень, установ, яку наобхідно відремонтувати

од.
проектно-кошторисна документація

1 0

3 520

0 продукту

1

видатки на реалізацію заходів Програми  територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста 

Кропивницького на 2022-2024 роки від 25.11.2021 року № 944

тис.грн.

розрахунок до кошторису

3 520 0

6 7

Найменування місцевої / регіональної програми

Показники

1 0

Одиниця 

виміру

Усього 3 520 000

Спеціальний фонд

4

Загальний фонд

Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності 

міста Кропивницького на 2022-2024 роки затвердженої рішенням міської ради від 

25.11.2021 року № 944

3 520 000

0 3 520 000

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

3 520 000

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Олександр МОСІН

ПОГОДЖЕНО:

0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат

53 4

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

1 5


