ЗВІТ

щодо використання коштів виділених з резервного фонду державного бюджету
у 2014 році Національній гвардії на заходи з проведення АТО

№ п/п

Зміст

Використано
коштів
(тис. грн.)

1

УСЬОГО

4 493 875,7

у тому числі:
1.1

Грошове забезпечення військовослужбовців з
нарахуваннями

1.2

Проведення навчальних зборів
звійськовозобов"язаними та громадянами України,
які проходять службу у військовому резерві

13 473,3

1.3

Забезпечення харчуванням

95 030,4

1.4

Забезпечення речовим майном, предметами
індивідуального захисту, інвентарним
(продовольчим) майном та спорядженням

1.5

Лазне-пральне забезпечення

1.6

Закупівля медикаментів та медичного обладнання

15 401,9

1.7

Закупівля пально-мастильних матеріалів, запасних
частин, обслуговування техніки

268 665,9

1.8

Оплата послуг з перевезення обзроєння та
військової техніки, особового складу

1.9

Закупівля, модернізація та ремонт озброєння,
військової (спеціальної) техніки та іншого
військового майна, забезпечення засобамизв"язку

1.10

Виплата одноразової грошової допомоги членам
сімей загиблих

759 479,1

353 513,9

3 531,7

3 766,7

2 941 829,9

39 183,1

Звіт
щодо використання коштів виділених з резервного фонду державного бюджету
у 2014 році Міністерству внутрішніх справ на заходи з проведення АТО
(тис.грн.)

№
з/п

1

1

Перелік основних заходів (робіт)

2
Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ, заробітна плата
працівників органів внутрішніх справ, які не мають
спеціальних звань рядового і начальницького складу з
нарахуваннями забеспосередню участь в
антитерористичних операціях, здійсненні заходів із
забезпечення правопорядку на державному кордоні,
відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються
військовослужбовцями, звільнення цих об'єктів у разі
захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю,
бойовою та іншою технікою

Витрачено

3

222 658,90

2

Забезпечення харчуванням

16 750,30

3

Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей
загиблих

40 080,70

4

Забезпечення речовим майном, предметами індивідуального
захисту, інвентарним майном та майном продовольчої
служби

5

Закупівля медикаментів та медичного обладнання

6

Закупівля пально-мастильних матеріалів, запасних частин,
обслуговування техніки

40 605,00

7

Закупівля, модернізація та ремонт озброєння, боєприпасів,
військової техніки та іншого військового майна,
забезпечення засобами зв"язку і спецзасобами,
облаштування (утримання) блокпостів

162 120,70

Усього

623 550,80

140 685,70
649,50

