
№

1.

2.

3.

гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

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

№ з/п

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації на території громади, проведення чергових призовів на строкову військову службу, військову 

службу за контрактом, територіальної оборони в мирний час та на випадок надзвичайного стану, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування 

та військового комісаріату.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

1 Забезпечення  своєчасного проведення  заходів з мобілізаційної  підготовки місцевого значення

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00

26.02.2021 року 28-р

Компаніївська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04364911
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0118220 8220 0380

0110000 Компаніївська селищна рада 04364911
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1151100000
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України; 

2. Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ

(зі змінами та доповненнями);                                                                                        

3. Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р 1082-ІХ;

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); 

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); 

6.Закон України "Про  військовий обов'язок і військову службу".

7.Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року №352 "Про затвердження Положення про підготовуц і проведення призову громадян на строкову військову службу"

8. Рішення Компаніївської селищної ради ради від 26 січня 2021 року № 148 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року №81 «Про бюджет Компаніївської 

селищної  територіальної громади на 2021 рік».



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління Компаніївської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

26.02.2021 року

Начальник управління С.Л.Калінчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

10 000,00

Спеціальний фонд

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної 

підготовки, реалізації призовної роботи

1 54

Загальний фонд

О.А Маслюков

ПОГОДЖЕНО:

0

Селищний голова

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53 4

1 Програма "Призовник" на 2021-2023 роки 10 000,00 0,00 10 000,00

Одиниця 

виміру
Показники

Усього 10 000,00

Спеціальний фонд

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

1 0,00 10 000,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00

Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

0,00 10 000,00

УСЬОГО 10 000,00 0,00 10 000,00

1

1

Підвищення рівня готовності до мобілізаційних заходів населення і територіальної оборони

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

10 000,00

0 продукту 0,00

0
Загальний обсяг витрат на придбання паливно-мастильних 

матеріалів для проведення заходів з мобілізаційної підготовки
грн. Кошторис 10 000,00 0,00

388,00

0 ефективності 0,00

0
Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати

од. Розрахунок 388,00 0,00

100,000 Відсоток виконання зобов`язань до загального обсягу витрат відс. Розрахунок 100,00 0,00

25,79

0 якості 0,00

0
Середній обсяг витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів

грн. Розрахунок 25,79 0,00


