
№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

2255200000Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)        

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

04060766
(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)

0218240 8240 0380

0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2 250 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; Закону України «Про основи національного спротиву»; Указ 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»; постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1449 «Про 

затвердження Положення про добровольчі формування територіальних  громад»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про  деякі  питання  

запровадження  програмно-цільового методу  складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Програма «Територіальна оборона» на 2022-2023 роки, затверджена  рішенням  

Старокостянтинівської міської ради від 18 лютого 2022 року № 1/10/VIII; рішення  Старокостянтинівської міської ради від 18 лютого 2022 року    № 2/10/VIII «Про внесення змін до 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; Програма заходів національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 

рік, затверджена рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 24 березня 2022 року № 82; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

від       24 березня 2022 року № 83 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»;  рішення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради від 12 травня 2022 року № 154 "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п

спеціального фонду-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

12 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

1 Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 100 000,00 гривень та

гривень.



4
Забезпечення виконання заходів  національного спротиву 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік 5 000 000,00 2 000 000,00 7 000 000,00

2
Програма заходів національного спротиву Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2022 рік
5 000 000,00 2 000 000,00 7 000 000,00

5

Грошова матеріальна допомога членам добровольчого формування 

Старокостянтнівської міської територіальної громади № 1  в період  

воєнного стану

3 600 000,00 0,00 3 600 000,00

УСЬОГО 10 100 000,00 2 250 000,00 12 350 000,00

50 000,00 50 000,00

3 Фінансування діяльності добровольчого формування Старокостянтинівської міської територіальної громади № 1

4 Забезпечення виконання заходів щодо сприяння оборони території та захисту населення

5 Грошова матеріальна допомога членам добровольчого формування Старокостянтнівської міської територіальної громади № 1 в  період воєнного стану

3
Матеріально-технічне забезпечення органів місцевого самоврядування, 

які залучаються до територіальної  оборони
0,00 200 000,00 200 000,00

2 Матеріально-технічне забезпечення органів місцевого самоврядування, які залучаються до територіальної оборони

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо територіальної оборони і захисту населення Старокостянтинівської міської територіальної громади, сприяння забезпеченню готовності 

громадян Старокостянтинівської міської територіальної громади до національного спротиву. Забезпечення виконання заходів підготовки території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади до оборони в особливий період.

7. Мета бюджетної програми

гривень

1

1

Забезпезпечення проведення ремонтних робіт в приміщеннях для розміщення сил територіальної оборони

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

2
Проведення ремонтних робіт в приміщеннях для розміщення сил 

територіальної оборони
0,00

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

1 0,00 1 500 000,00

1 Програма «Територіальна оборона» на 2022 - 2023 роки 5 100 000,00 250 000,00 5 350 000,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 54

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 500 000,00

Спеціальний фонд

Фінансування діяльності добровольчого формування  

Старокостянтинівської міської територіальної громади  № 1

№ з/п

2 3



1

середні витрати на 1 захід по Програмі заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік

грн.

Розрахунок

1 250 000,00 500 000,00 1 750 000,00

0 ефективності

1 500 000,00

1
відсоток  виконання заходів щодо сприяння оборони 

території та захисту населення
відс.

Розрахунок
100,00 100,00 200,00

0 якості

5

грошова матеріальна допомога членам добровольчого 

формування Старокостянтнівської міської 

територіальної громади № 1 період воєнного стану
грн.

Додаток до Програми

3 600 000,00 0,00 3 600 000,00

4

фінансування діяльності добровольчого формування 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

№ 1

грн.

Додаток до Програми

1 500 000,00 0,00

50 000,00

3

матеріально-технічне забезпечення органів місцевого 

самоврядування, які залучаються до територіальної 

оборони

грн.

Додаток до Програми

0,00 200 000,00 200 000,00

2
проведення ремонтних робіт в приміщеннях для 

розміщення сил територіальної оборони грн.
Додаток до Програми

0,00 50 000,00

1

кількість заходів по реалізації забезпечення та 

придбання предметів, матеріалів, предметів 

довгострокового користування, продуктів харчування
од.

Заходи

4,00 4,00 8,00

0 продукту

7 000 000,00

2
загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього грн.
Програма «Територіальна 

оборона» на 2022 - 2023 роки 5 100 000,00 250 000,00 5 350 000,00

1 обсяг видатків грн.

Програма заходів національного 

спротиву Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 

2022 рік

5 000 000,00 2 000 000,00

2 250 000,00 12 350 000,00

6 7

Одиниця 

виміру
Показники

Усього 10 100 000,00

Спеціальний фонд УсьогоЗагальний фонд

2

затрат

53 41

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0



М.П.

В. о.  начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Лариса  ТИМОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)


