
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови   

державної адміністрації 

13.02.2019 № 79 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми на 2019 рік 
 

1.  ___0200000_____ 

(КТПКВК МБ) 

   __Закарпатська обласна державна адміністрація____ 

(найменування головного розпорядника) 

2.  ___0210000_____ 

(КТПКВК МБ) 

   Закарпатська обласна державна адміністрація_____ 

(найменування відповідального виконавця) 

3.  _____0218220___ 

(КТПКВК МБ) 

 ___0380___ 

(КФКВК) 

 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 
(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 95,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 95,0 тис. гривень та 

спеціального фонду – 0,0 тис. гривень. 
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні 

адміністраціїˮ, „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, „Про державну  службуˮ, „Про мобілізаційну підготовку і мобілізаціюˮ, „Про 

оборону Україниˮ, „Про правовий режим воєнного стануˮ, постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 року „Про 

затвердження положення про запасні пункти , рішення обласної ради 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019рікˮ, 13.12.2018 

№ 1386 „Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2019 рікˮ. 
 

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

№ з/п  Ціль державної політики 

1.  Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення 

оборони держави 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо 

виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідним рішенням обласної ради. 

 

 

8. Завдання бюджетної програми: 

 



№ з/п Завдання 

1. Забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки області 

 
9. Напрями використання бюджетних коштів: 

                                                                                                                                                                                                  (тис. гривень) 

№ з/п Напрями використання  

бюджетних коштів 

Загальний  

фонд 

Спеціальний  

фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 

1. Заходи з мобілізаційної підготовки області 95,0  95,0 

    Усього: 95,0  95,0 

 

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

                                                                                                                                                                                                               (тис. гривень) 

Код місцевої/регіональної 

цільової програми 

Назва місцевої/регіональної цільової 

програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

0218220 Програма мобілізаційної підготовки 

Закарпатської області на 2019 рік 

95,0   95,0  

 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

 

№  

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Затрат      

 Обсяг видатків для реалізації програми, всього тис. грн. кошторис 95,0  95,0 

2. Продукту      

 Кількість запланованих заходів од. розрахунок 4  4 

3. Ефективності      

 Середні витрати на проведення одного заходу 

 
тис. грн. розрахунок 23,75  23,75 

4. Якості      

 Відсоток своєчасності виконання заходів відс. звіт 100  100 

 

 

Керівник установи головного  

розпорядника бюджетних коштів/ 

 

_______________________  

  

_______________________________________  



заступник керівника установи  (підпис) 

 

(ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

 

 

  

 

Директор департаменту 

 

 

_______________________  
(підпис) 

                                 П.Лазар 

_______________________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Дата погодження 

 

М. П. 

 


