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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ
НА МОБІЛІЗАЦІЙНЕ РОЗГОРТАННЯ
У статті наведено погляди авторів до одного з підходів до порядку розрахунку показників потреб фінансових витрат на мобілізаційне розгортання частин (підрозділів) Збройних Сил України.
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Вступ
Актуальність проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Одним із суб’єктів забезпечення національної безпеки у воєнній сфері є Збройні Сили (ЗС) України.
Відштовхуючись від принципів забезпечення національної безпеки України у воєнній сфері таких як:
оборонної достатності; своєчасності та адекватності
заходів захисту національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз у воєнній сфері; відповідності бойових можливостей, рівня боєздатності, підготовки та всебічного забезпечення ЗС України потребам оборони України можна підкреслити важливість питання, яке розглядається у статті. Сьогодні,
відбуваються пошуки нових поглядів на розвиток
власної оборонної сфери в умовах претензій іншої
держави щодо територіальної цілісності України.
Необхідність зміни поглядів на розвиток ЗС України
вимагає від керівництва держави суттєвих змін щодо
фінансування потреб ЗС України. Перехід від тенденцій скорочення ЗС до їх нарощування,будуть вимагати від фахівців оборонного планування якісно нових підходів щодо складання та коригування основних документів, які регламентують процеси життєдіяльності та розвитку ЗС України сьогодні [1 – 4].
Складні сучасні економічні умови розвитку країни та необхідність проведення декілька хвиль часткових мобілізацій вимагають від фахівців складання чітко виважених та обґрунтованих планів мобілізаційного
розгортання (МР) частин (підрозділів) ЗС України, які
будуть, або вже залучаються до участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України [1 – 5]. Одними із головних показників, які відображають мобілізаційні плани є показники необхідних фінансових витрат
для реалізації заходів мобілізаційного розгортання.
Визначення підходів до розрахунків показників фінансових витрат на мобілізаційне розгортання частин
(підрозділів) ЗС України є достатньо актуальною те-

мою сьогодення. Вирішення проблем щодо однозначності підходів розрахунків витрат на мобілізаційне
розгортання частин та підрозділів ЗС України надасть
можливість більш обґрунтовано формувати показники
необхідних фінансових витрат на: розгортання окремих військових організаційних структур ЗС України
чи ЗС взагалі; відновлення та поповнення недоторканих запасів; створення резерву фінансових та матеріальних ресурсів; відновлення елементів військової інфраструктури (ВІС) тощо. Все це і зумовлює своєчасність проблеми, яка розглядається в статті.
Аналіз останніх досліджень, публікацій та ряду документів показує, що питанням економічних
розрахунків можливостей держави щодо забезпечення виконання поставлених перед ЗС України завдань
надається значна увага з боку керівництва держави та
ЗС України [1 – 4]. Сучасні умови розвитку економіки країни показують необхідність проведення детальних фінансово-економічних розрахунків подальшого застосування ЗС України в АТО з метою оцінювання економічної спроможності держави щодо його
забезпечення різними видами ресурсів. В США процес дослідження розрахунку економічної здатності
держави забезпечити застосування власних збройних
сил був розпочатий з кінця 1943 року перед відкриттям другого фронту та до теперішнього часу він активно впроваджується та досліджується [5 – 8].
Мета статті полягає у розробленні методики
розрахунку потреб фінансових витрат на мобілізаційне розгортання.

Виклад основних положень
матеріалу статті
Вартість приведення ЗС України у готовність до
виконання завдань за призначенням (Спр.ив) складається з вартостей приведення органів військового управління, військових частин бойового складу у готовність
до виконання завдань за призначенням (Спр.ив ПЕГ), безпосередньої підготовки до виконання оперативних
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(бойових) завдань (Спідг.ОЗ) та переведення військових
частин забезпечення життєдіяльності на функціонування в умовах особливого періоду (Сперев ЧЗЖД).
С прив. = С прив.ПБГ + С підг.ОЗ + С перев.ЧЗЖД . (1)
Визначення вартості приведення органів військового управління, військових частин бойового
складу у готовність до виконання завдань за призначенням (Спив.ПБГ) включає розрахунок вартості переведення окремої організаційної структури ЗС України (далі військового формування (ВФ)) на організацію і штати воєнного часу (СОШВЧ), вартості бойового злагодження ВФ (БЗ) (СБЗ), а також, у разі необхідності, вартості виконання заходів щодо відправки
відмобілізованих військ (СВВВ) у пункти їх оперативного призначення:
С прив. ПБГ  С ОШВЧ  С БЗ  С ВВВ .
(2)
У свою чергу розрахунок вартості переведення
на організацію і штати воєнного часу містить визначення вартості заходів відмобілізування ВФ ( С ВФ
ВМ )
або його доукомплектування ( С ВФ
доук. ) до штатів воєнного часу. Потребу у коштах на заходи мобілізаційного розгортання усіх організаційних структур
ЗС України, тобто вартість недостатніх обсягів матеріальних засобів для забезпечення МР кожного
ВФ можна розраховувати як:
С

ВФ

МТЗ z

1
  W ВФ
МТЗ z  C МТЗ z .

(3)

z

де обсяг недостатніх матеріально-технічних (МТ)
засобів z -го типу для ВФ – W

ВФ
МТЗ z

, a C 1МТЗ z –

вартість МТ засобів z -го типу.
Обсяг недостатніх МТ засобів визначається як
різниця між необхідними обсягами засобів МТЗ
(W

ВФ необ.
МТЗ z )

та наявними ( W

ВФ наяв
МТЗ z

, в частинах,

на складах, базах забезпечення тощо):
необ.
ВФ наяв
 W ВФ
 W ВФ
(4)
МТЗ z  W МТЗ z .
МТЗ z
Вартість недостатніх МТ засобів для МР ЗС
України взагалі:

 С ЗСУ
  C ВФ
МТЗ z .
МТЗ z 

(5)

До вихідних даних визначення вартості відмобілізування ВФ можна віднести: кількість особового
складу (ОС) запасу, яка прибуває до ВФ; кількість техніки національної економіки України, яка подається до
ВФ; вартість утримання військовослужбовця, що прибуває з запасу; кількість техніки, яка залучається для
перевезення ОС запасу до пунктів прийому; вартість
амортизації техніки, яка залучаються для перевезення
ОС запасу до пунктів прийому ВФ; вартість послуг
різних державних установ (послуги телерадіомовлення, телекомунікації, зв’язку, підготовки фахівців за
напрямками, культури, поліграфії) тощо.
Вартість мобілізаційного розгортання ВФ ( С ВФ
МР )
складається з вартісних показників заходів (h = 1…H)
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відмобілізування та приведення у готовність до виконання поставлених завдань для цього ВФ:
С

ВФ
МР 

 h С hВФ .

(6)

Загальний порядок розрахунку вартості заходів
мобілізаційного розгортання ВФ наведено на рис. 1.
В загальному вигляді показник фінансових витрат,
які потрібно передбачити на МР ВФ буде складатися із вартісних показників фінансових витрат, які
притаманні безпосередньо ЗС України (кошторисні
показники бюджету МО України) та вартісних показників послуг та робіт, що замовляються на особливий період для ЗСУ. Показник вартості МР
С

де
С

С

ВФ
МР 

С

ВФ
опов.

ВФ
ВМ і прив.БГ

ВФ
ВФ
ВФ
опов. С ВМ і прив.БГ  С пер. майна

–

вартість

заходів

, (7)

оповіщення;

– вартість заходів відмобілізування та

приведення у БГ; С

ВФ
пер. майна

– вартість заходів пе-

редачі майна, яке не вивозиться, матеріальних засобів та коштів, казарменого та складського фондів,
що вивільняються. У загальному вигляді вартість
відмобілізування ВФ буде визначатися вартістю
заходів оповіщення; вартості заходів подачі мобілізаційних ресурсів до пунктів прийому особового
складу ВФ ( С подачіМР ); вартості утримання військовослужбовців, що прибувають із запасу ( С ОСзап.
утр. );
вартості розрахунків за техніку національної економіки України, яка подається до ВФ ( С Тнац.ек. ), та
вартості матеріально-технічних засобів ( С МТЗ ):
ВФ

ОСзап.
С ВФ
ВМ = С опов. + СподачіМР + Сутр. + СТнац.ек. + С МТЗ . (8)

Одними із важливих показників доукомплектування ВФ є витрати на перевезення ОС, ОВТ, запасів та засобів МТЗ, які розраховуються в залежності
від виду транспортування як:
вартість перевезення ОС ЗТ визначається як
1
,
(9)
=  N ВФ
С ОС
q  С перевез
перевез.
з.т.

де С1перевез.

з.т.q

q

– вартість перевезення ЗТ одного

з.т.q

військовослужбовця q-ї категорії;
вартість перевезення ОВТ ЗТ визначається як
С ОВТ
перевез.

з.т.

= Е

 M
j

j



,
k ОВТ
j

(10)

де E – єдиний тариф для військових ешелонів (залежить від відстані перевезення військових вантажів
ЗТ); k ОВТ
– норма завантаження ОВТ j -го типу на
j
залізничну вантажну платформу;
вартість перевезення запасів та засобів МТЗ
ВФ ЗТ розраховується як:
= E  n ваг. ,
(11)
С МТЗ
перевез.
з.т.

де n ваг. – кількість вагонів та платформ необхідних
для перевезення МТЗ;

Актуальні питання розвитку Збройних Сил
Вартість мобілізаційного розгортання військового формування ( С
ЗАХОДИ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО
Вартісні показники фінансових витрат для ЗСУ
ГЗ ОС; вартість продовольчого забезпечення (ПЗ);
вартість медичного
обслуговування (мед. об.);
вартість лазневопрального обслуговування
(л-п.о);
вартість перевезення ОС;
вартість ПММ та МТ
засобів щодо забезпечення процесу оповіщення та
перевезення

вартість боєприпасів;
вартість індивідуального
речового та медичного
майна;
вартість перевезення зброї
та боєприпасів;
вартість ПММ, МТ засобів.
вартість утримання додаткового ОС;
вартість МТ засобів щодо
дообладнання елементів
ВІС
вартість утримання додаткового ОС;
вартість МТ засобів щодо
дообладнання елементів
ВІС

Заходи оповіщення
Оповіщення підрозділів, особового складу,
резервістів комплектуючих військових
комісаріатів

Збір керівного складу та особового складу та особового
складу та структурних підрозділів

Повернення підрозділів та військовослужбовців, що знаходяться поза межами пункту постійної дислокації, а також військовослужбовців, які знаходяться у закордонних відрядженнях

Отримання особовим складом кадру особистої зброї, боєприпасів, засобів радіаційного контролю, засобів індивідуального захисту (РХБЗ), додаткового індивідуального речового
(каски, бронежилети тощо) та медичного (пакети) майна, та
інших матеріальних засобів
Посилення охорони та оборони військового містечка та важливих об’єктів та чергових змін КП (вузлів зв’язку), РХБ
спостереження, чергових сил та засобів, які здійснюють бойове чергування

Розгортання групи контролю за виконанням заходів приведення у бойову готовність та переведення штабів на посилений режим роботи

вартість МТ засобів щодо
розробки та подання заявок; вартість їх доставляння
до військкоматів

Подання до комплектуючих військових комісаріатів
уточнених заявок на покриття некомплекту особового складу
та військової техніки, яка приписана
з національної економіки

Направлення хворих, які знаходяться на лікуванні у медичних пунктах, медичних ротах в/ч, термін лікування яких
складає більше 5 діб, у стаціонарні військові госпіталі лікувальні заклади МОЗ

Організація забезпечення життєдіяльності
особового складу

Прибуття резервістів

Розгортання елементів ППОС та ППТ (за необхідністю)
вартість МТ засобів щодо
забезпечення розгортання
ППОС та ППТ

Вартісні показники послуг
та робіт, що замовляються
на особливий період для
ЗСУ
вартість послуг поліграфії
та телерадіомовлення;
вартість телекомунікаційних
послуг та послуг зв’язку;
вартість послуг за транспортні перевезення видами
транспорту загального
користування та підготовка і
передача приміщень органам
військових сполучень;
вартість послуг з харчування та випікання хліба;
вартість послуг торгівельно-побутового обслуговування;
вартість послуг лазневопрального обслуговування

Заходи відмобілізування і приведення у бойову
готовність

Переміщення ОС кадру відповідно до плану переміщення.
Переведення військовослужбовців на казармений стан.

ГЗ ОС;
вартість ПЗ;
вартість мед. об.;
вартість лазнево-прального
обслуговування л-п.о;
вартість перевезення ОС,
запасів ПММ, МТ засобів
щодо перевезення;
вартість МТ засобів щодо
забезпечення процесу
життєдіяльності ОС

)

РОЗГОРТАННЯ

вартість перевезення ОС;
вартість ПММ, МТ засобів
щодо забезпечення процесу
оповіщення та перевезення

вартість перевезення ОС;
вартість ПММ, МТ засобів
щодо забезпечення процесу
перевезення

ВФ
МР

вартість послуг топогеодезичного та навігаційного
забезпечення;
вартість послуг з харчування
та випікання хліба;
вартість послуг торгівельнопобутового обслуговування;
вартість послуг ЛПО

вартість телекомунікаційних
послуг та послуг зв’язку;
вартість послуг за транспортні перевезення видами
загального транспорту
загального користування та
підготовка і передача приміщень органам військових
сполучень;
вартість послуг з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

вартість медичних послуг;
послуг щодо підготовки
залізничних станцій для
перевантаження хворих та
поранених

вартість послуг з харчування
та випікання хліба;
вартість послуг торгівельнопобутового обслуговування;
вартість медичних послуг;
вартість телекомунікаційних
послуг та послуг зв’язку;
вартість послуг культури;
вартість послуг поліграфії та
телерадіомовлення;
вартість послуг ЛПО

....................................................

Рис. 1. Загальний порядок розрахунку потреб фінансових витрат
на мобілізаційне розгортання частин (підрозділів) ЗС України (початок)
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ГЗ ОС;
вартість ПЗ;
вартість мед.об.;
вартість л-п. о;
вартість перевезення ОС,
вартість ПММ, МТ засобів
щодо перевезення;
вартість МТ засобів щодо
забезпечення процесу
життєдіяльності ОС.
вартість щеплень;
вартість їх перевезення;
вартість ПММ, МТ засобів
щодо перевезення

вартість МТ засобів щодо
забезпечення процесу
життєдіяльності ОС

вартість боєприпасів;
вартість ГЗ ОС;
вартість ПЗ;
вартість мед. об.;
вартість л-п.о;
вартість перевезення ОС,
ОВТ, запасів МТ засобів;
вартість МТ засобів щодо
забезпечення процесу
життєдіяльності ОС
вартість перевезення ОВТ,
вартість ПММ, МТ засобів
для ремонту, ТО та перевезення ОВТ

Прийом ОС запасу та приведення його
до військової присяги

Проведення профілактичних щеплень особовому складу

Формування структурних підрозділів, вивчення функціональних обов’язків особовим складом, проведення стройових
оглядів

Проведення бойового злагодження (БЗ)

Вартісний показник заходів БЗ ВФ згідно плану
бойового злагодження ВФ (показник фінансових
розрахунків)

Скорочення термінів відновлення технічної справності
ОВТ, які знаходяться на ремонті,
регламентних роботах та ТО

вартість боєприпасів;
вартість перевезення ОС,
ОВТ, запасів МТ засобів;
вартість ПММ, МТ засобів
щодо забезпечення процесу перевезення та отримання озброєння, боєприпасів і МТ засобів

Отримання озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних
засобів з центрів забезпечення, баз, складів та видача їх
у підрозділи

вартість ПММ, МТ засобів
щодо забезпечення процесу завантаження боєприпасів та МТ засобів

Завантаження боєприпасів та матеріально-технічних засобів
на бойові машини та транспортні засоби у повному обсязі
згідно з розрахунками на підйом

вартість ПММ, МТ засобів
щодо забезпечення приведення ОВТ, б/п і МТ
засобів у готовність до
бойового застосування

Приведення ОВТ, боєприпасів і МТ засобів у готовність
до бойового застосування (зняття зі зберігання,
контрольно-перевірочні роботи)

вартість ГЗ (вихідна
допомога);
вартість перевезення ОС.

вартість перевезення
майна, матеріальних
засобів та коштів;
вартість ПММ та МТ
засобів щодо забезпечення
процесів передачі та
перевезення

Звільнення працівників, посади яких не передбачені ШВЧ
та військовослужбовців жінок, які мають дітей віком до 16
років

Передача майна, яке не вивозиться, матеріальних засобів та
коштів, казарменого та складського фондів,
що вивільняється
Передача майна, яке не вивозиться, матеріальних засобів та
коштів, казарменого та складського фондів,
що вивільняються
Передача документів, що підлягають архівному зберіганню,
до архівної установи, знищення документів, що не мають
наукової, історико-культурної та практичної цінності

вартість послуг з харчування та випікання хліба;
вартість послуг торгівельно-побутового обслуговування;
вартість медичних послуг;
вартість послуг культури;
вартість послуг поліграфії
та телерадіомовлення
вартість медичних послуг
вартість послуг з харчування та випікання хліба;
вартість послуг торгівельно-побутового обслуговування;
вартість медичних послуг
вартість послуг з харчування та випікання хліба;
вартість послуг торгівельно-побутового обслуговування;
вартість медичних послуг,
вартість послуг культури;
вартість послуг поліграфії
та телерадіомовлення;
вартість послуг топогеодезичного та навігаційного
забезпечення
вартість послуг за транспортні перевезення видами
транспорту загального
користування та підготовка
і передача приміщень
органам військових сполучень

вартість послуг за транспортні перевезення видами
транспорту загального
користування;
вартість послуг поліграфії

вартість послуг за
транспортні перевезення
видами транспорту
загального користування

вартість послуг за
транспортні перевезення
видами транспорту
загального користування
.

Рис. 1. Загальний порядок розрахунку потреб фінансових витрат
на мобілізаційне розгортання частин (підрозділів) ЗС України (закінчення)
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Актуальні питання розвитку Збройних Сил
витрати на перевезення воєнно-транспортною
авіацією (ВТА) обумовлюються вартістю витрат
авіаційного пального ( С ав.пальне ) та вартістю ресурсу авіаційної техніки (вартість амортизації авіаційної техніки) ( С аморт.АвТ ), у загальному вигляді витрати на повітряні перевезення:
СперевезВТА   n m 
m

S
Vm

ВФ 1
С ВФ
прал.обсл.  M   C  Ц послуг ,

де M ВФ – вага білизни  типу; С 1 – вартість
прання одного кілограму білизни  типу;
Ц послуг . – вартість послуг.
7) вартість послуг культури для кожного ВФ:
С

n   1
 S  С аморт.АТ
b b U b С ПММ b

, (13)

(18)



 Um  Сав.пальне  Саморт.АвТ , (12)

де n m – кількість літальних апаратів m-го типу;
S – відстань перевезення (з урахуванням повернення); V m – крейсерська швидкість літального апарату m -го типу; U m – середньочасові витрати пального літальним апаратом m -го типу;
вартість перевезення автомобільним транспортом визначається як:
С перевез.АТ = 

вартість прального обслуговування:

ВФ
пос.культ.

де С

ВФ
перев.

С

ВФ
ВФ
ВФ
ВФ
перев. С витсупу  С прож. С харч. ,

(19)

– вартість перевезення безпосередніх

виконавців до місць дислокації військових частин;
С

ВФ
харч.

– вартість їх харчування у ВФ; С

вартість проживання (у разі необхідності); С

ВФ
прож.

–

ВФ
витсупу

– вартість концертного виступу для МО України;
8) вартість проведення щеплень ОС ВФ:
С

ВФ
ПЩ ОС 

N

ВФ
ОС

 С 1ПЩ ОС  С перев. ,

(20)

де n b – кількість одиниць автомобільної техніки
b-го типу; U b – витрати ПММ на 1 кілометр руху

де С 1ПЩ ОС – вартість одного комплекту для щеп-

b-им типом техніки; С1ПММ – вартість ПММ для
b

лення; С

зразка техніки b-го типу.
До вартісних показників послуг та робіт, що
замовляються на особливий період для ЗС України
відносяться: 1) вартість послуг топогеодезичного та
навігаційного забезпечення; 2) вартість послуг з харчування особового складу ВФ:

ної кількості вакцини для щеплень.
Вартість проведення бойового злагодження ВФ
буде розраховуватися аналогічно методикам розрахунку вартості підготовку особового складу ВФ [9]
ВФ
( С підг.ОС
) та складатися з витрат на одиночну під-

С

ВФ
харч. ОС 

ВФ
1
ОС q  Cq

( N

Ц

послуг )  t харч , (14)

q

де N

ВФ
ОС q

– кількість ОС q -ї категорії в ВФ; С

1
q

перев.

– вартість перевезення усієї необхід-

ВФ

готовку ОС ВФ ( С1підг.ОС ), підготовку ОС у складі
ВФ
підрозділів ВФ ( С підг.підр.
) та витрат на проведення

–

вартість добового пайка однієї особи q -ї категорії;

навчань (КШН, КШТ тощо) ( С навч. ):
ВФ

ВФ
ВФ 
 С1підг.ОС  С підр.
С підг.ОС
С навч.

(21)

Ц послуг – вартість послуг (витрати на обслуговування ОС; витрати на енергоносії, водопостачання
тощо), t харч – тривалість харчування (доба);

В загальному вигляді попередні форми узагальненого розрахунку фінансових витрат на МР
угруповання військ (сил) представлені в табл. 1, 2.

3) вартість послуг з випікання хліба у разі його
випікання в закладах комунальної власності розраховується як:

Висновки та перспективи
подальших досліджень

С

де

M

ВФ
вип.хліба 

ВФ
хліба

М

ВФ
1
хліба  С хліба  Ц послуг

,

(15)

– вага необхідної кількості хліба;

С 1хліба – вартість випікання одного кілограму хліба
на об’єктах комунальної власності (вартість харчів);
Ц послуг – вартість послуг.

4)вартість послуг торгівельно-побутового обслуговування; 5)вартість телекомунікаційних послуг
та послуг зв’язку; 6) вартість послуг лазневопрального обслуговування ОС ВФ розраховуються
як сума вартостей лазневого та прального обслуговування ( С

ВФ.
прал. обсл.

С

ВФ
л.п. о 

та С

С

ВФ
лазн. обсл.

відповідно):

ВФ
ВФ
лаз. обсл  С прал. обсл. ,

вартість лазневого обслуговування ОС:

 1
,
С ВФ
лазн.обсл.доба N ОС С лазн.обсл.доба

(16)
(17)

Запропонований підхід щодо порядку розрахунку
фінансових витрат на мобілізаційне розгортання ЗС
України дозволить: оцінювати вартісні показники виконання заходів МР окремих організаційних структур
ЗС України, з урахуванням витрат різнорідних ресурсів у вартісному еквіваленті; приймати обґрунтовані
рішення щодо планування заходів застосування підрозділів ЗС України; звернути увагу керівництва ЗС
України та держави щодо формування порядку розрахунку вартісних показників послуг та робіт, що будуть
замовлятися на особливий період для ЗС України. Подальшим дослідженням передбачається розробити
підходи щодо оцінювання достовірності отриманої
оцінки вартості заходів мобілізаційного розгортання
ЗС України шляхом математичного моделювання та
аналізу відповідності (адекватності) визначених обсягів фінансових витрат на основі цієї оцінки.
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Таблиця 1

Форма узагальненого розрахунку фінансових витрат для забезпечення заходів
мобілізаційного розгортання ЗС України
Витрати на заходи мобілізаційного розгортання ЗС України, тис. гри
Військове
формування

Витрати на заходи утримання:
Витрати на заходи підготовки: Витрати на Витра- Усі
послуги та
ти на
особового
запасів
особового
запасів
роботи, що переве- виОВТ
ВІС
ОВТ
ВІС
складу
МТЗ
складу
МТЗ
замовляються зення трати

№ мбр
…

№ зрп
…

ВСЬОГО за ЗСУ:

Таблиця 2
Форма розрахунку фінансових витрат на ВФ
Найменування військової частини (підрозділу)
Код за кошто- Добові Кількість діб мобі- Загальна
Назва витрат
рисом МО
витрати лізац. розгортання сума витрат
Грошове забезпечення військовослужбовців
Заробітна плата штатних працівників
Службові відрядження
Оплата звільнення військовослужбовців (…)
Оплата звільнення працівників (вихідна допомога)
Продовольче забезпечення
Витрати з випікання хліба в хлібопекарнях
Речове забезпечення і лазне-пральне обслуговування
Культурно-освітні витрати
Загальногосподарські витрати
…
…
…
Інші витрати
ВСЬОГО:

№
з/п
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТЕЙ ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ
НА МОБИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
А.Г. Водчиц, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, В.Л. Иванов, В.М. Самотес
В статье приведены взгляды авторов одного из подходов к порядку расчета показателей потребностей финансовых расходов на мобилизационное развертывание частей (подразделений) Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: финансовые расходы, мобилизационное развертывание.
METHOD OF CALCULATION OF FINANCIAL CHARGES NECESSITIES
ON MOBILIZATION DEPLOYMENT
O.G. Vodchic, O.M. Semenenko, R.V. Boyko, V.L. Ivanov, V.M. Samotos
In the article the looks of authors of one of going are resulted near the order of calculation of indexes of necessities of financial charges on mobilization development of parts (subdivisions) of Military Powers of Ukraine.
Keywords: financial charges, mobilization deployment.
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