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. 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1) 

Рада національної безпеки і оборони України 650 

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету 

 

Метою діяльності Ради національної безпеки і оборони України як координаційного органу з питань національної безпеки і оборони при Президентові України є координація 

та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час, в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України та внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики. 
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Найменування показника результату 

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету 

1. Нормативно-правове забезпечення у сфері національної безпеки і оборони. 

 40,0  40,0  62,0  40,0  40,0 Кількість підготовлених проектів указів Президента України 

про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони 

України, проектів інших нормативно-правових актів у сфері 

національної безпеки і оборони України. 

од. 

2. Вивчення та аналіз ситуації у сфері національної безпеки і оборони, підготовка та внесення Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо 

формування та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики. 

 12,0  12,0  15,0  12,0  12,0 Кількість засідань Ради національної безпеки і оборони України од. 

 30,0  30,0  35,0  30,0  30,0 Кількість питань, які готуються для розгляду на засіданнях 

Ради національної безпеки і оборони України. 

од. 

3. Забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері національної 

безпеки і оборони. 

 850,0  850,0  800,0  850,0  850,0 Кількість контрольних заходів із забезпечення здійснення 

Радою національної безпеки і оборони України функцій 

координації і контролю у сфері національної безпеки. 

од. 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018  і  2019 роки за бюджетними 

програмами (тис. грн.) 
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0350 Апарат Ради національної безпеки і оборони 

України 

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної 

діяльності у сфері національної безпеки і оборони 

6501010  96 615,7  81 278,8  70 676,3  70 676,3  55 468,7 1, 2, 3 

 55 468,7  70 676,3  70 676,3  81 278,8  96 615,7 ВСЬОГО: 
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