
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

19.07.2019   м. Дніпро   № Р-408/0/3-19 

 

⌐                         ¬      
Про затвердження обсягів  

коштів на виконання регіональної 

Програми забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки на 

території Дніпропетровської  

області на період до 2020 року  

у 2019 році 
 

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеві 

державні адміністрації”, відповідно до рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” 

(зі змінами), ураховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від                 

19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної 

дисципліни” (зі змінами): 

 

1. Затвердити обсяги коштів на виконання регіональної Програми 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території 

Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 25 березня 2016 року № 30-3/VIІ                     

(зі змінами), видатки на яку затверджені у 2019 році  як субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів, які спрямовуються на заходи та роботи з територіальної 

оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення (додаються). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 20 березня 2019 року № Р-126/0/3-19 “Про 

затвердження обсягів коштів на виконання регіональної Програми забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської 

області на період до 2020 року у 2019 році” (зі змінами). 
 



3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на головного розпорядника коштів – управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи облдержадміністрації, контроль – на заступника 

голови облдержадміністрації Юрченка В.О. 
 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

голови облдержадміністрації       Д.І.БАТУРА 
 

 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

 

 

Начальник Східного офісу  

Держаудитслужби        

                                  

О.В.ВАСИЛЬЄВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

19.07.2019 № Р-408/0/3-19 

 

 

 

 

ОБСЯГИ 

коштів на виконання регіональної Програми забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної 

ради від 25 березня 2016 року № 30-3/VIІ (зі змінами), видатки на яку 

затверджені у 2019 році  як субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, 

які спрямовуються на заходи та роботи з територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки місцевого значення 

 

Найменування установ 

 

На заходи та роботи з 

територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки  

місцевого значення 

1 2 

Обсяги коштів, грн 
 

1 918 470,0 
 

у тому числі: 
 

 

 

загальний фонд 
 

спеціальний фонд 
 

1 008 729,0 
 

  909 741,0 

Дніпропетровський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки  

1 918 470,0 

 

 

 

 

 

 
Виконуюча обов’язки  
начальника управління  
взаємодії з правоохоронними  
органами та оборонної роботи  
облдержадміністрації                                         Т.В.РОМАНОВСЬКА 


