
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят третьої сесії 

 
31.01.2019 р.                                            Летичів                                                       № 3    
 

 

Звіт про виконання Програми забезпечення 

заходів щодо проведення призову громадян 

України на строкову військову службу, призову 

на військову службу за контрактом та по 

підготовці до мобілізації військовозобов’язаних 

на території Летичівської селищної ради на 

2018-2019 роки за 2018 рік 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми забезпечення 

заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову службу, 

призову на військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації 

військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2018-2019 роки за 

2018 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звіт про виконання Програми забезпечення заходів щодо проведення призову 

громадян України на строкову військову службу, призову на військову службу за 

контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов’язаних на території 

Летичівської селищної ради на 2018-2019 роки за 2018 рік взяти до відома (звіт 

додається). 

 

 
 

Селищний голова                                                               І. Тисячний  

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 63 сесії 

Летичівської селищної ради 

від  31.01.2019 р. №3 
 

Звіт  

про виконання Програми забезпечення заходів щодо проведення призову 

громадян України на строкову військову службу, призову на військову службу за 

контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов’язаних на території 

Летичівської селищної ради на 2018-2019 роки за 2018 рік 

 

Мета даної програми передбачала підтримання бойової та мобілізаційної 

готовності Збройних сил України та інших військових формувань України на рівні, що 

гарантує адекватне реагування на загрози національної безпеки держави, забезпечення 

заходів щодо проведення призову на строкову військову службу, призову на військову 

службу за контрактом, заходів по підготовці до мобілізації військовозобов’язаних на 

території Летичівської селищної ради. 

Мету програми було досягнуто за допомогою ефективного використання 

виділених із селищного бюджету коштів в сумі 50 000 грн., що сприяло 

результативному виконанню та покращенню показників в роботі військового 

комісаріату.  

За рахунок освоєних коштів виконано такі заходи:  

1. Розроблено документи, які були спрямовані на підготовку громадян України 

до призову на строкову військову службу на суму 4 тис. грн. ; 

2. Придбано та використано паливно-мастильні матеріали на суму 11 тис.136 

грн. для: 

- підвезення військовозабов’язаних та призовників для проходження медичних 

оглядів на військово-лікарські комісії; 

          - оповіщення військовозабов’язаних по підприємствам, установам, 

організаціям та об’єднаним територіальним громадам; 

- доставки війсковозобов`язаних та призовників до пункту збору та відправки;  

- доставки громадян України, які були призвані на військову службу за 

контрактом  у навчальні центри, та  підрозділи які формуються; 

3. Проведено поточний ремонт Летичівського районного військового комісаріату 

на суму 31 тис. 864 грн.; 

4. Виготовлено 3 банера з агітацією контрактної служби з метою проведення 

роз’яснювально-агітаційної роботи, виховання військово-патріотичної свідомості, 

щодо виконання конституційного обов’язку по захисту національних інтересів 

України серед місцевого населення громади на суму 3 тис. грн. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, моніторингу та 

звітності щодо їх виконання 

 

Інформація про виконання програми за 2018 рік 
  

1. ________   Летичівський районний військовий комісаріат   

  КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми   

2. _________   Летичівський районний військовий комісаріат   

  КВКВ   найменування відповідального виконавця програми   

 

 

3. 

 

 

_________ 

  забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову 

службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації 

військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2018-2019 роки за 2018 рік 

  

 КФКВ  затверджена рішенням Летичівської селищної ради № 5 від 29.03.2018 р.  

     найменування програми, дата і номер рішення селищної ради 

про її затвердження 
  

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову службу, призову на військову службу 

за контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2018-2019 

роки за 2018 рік 

(назва програми) 

   

№ 

з/п 

  

Захід 

  

Головни

й викона

вець  

та 

строк ви

конання 

заходу 

  

  

Планові обсяги фінансування, 50 тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, 50 тис. гривень 

Стан виконання зах

одів 

(результативні 

показники виконан

ня  

програми) 

Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцеви

й 

бюджет 

районний

, міський 

(міст 

обласного

 підпоряд

кування) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного 

підпорядку

вання 

кошти 

не 

бюджетн

их 

джерел 

місцеви

й 

бюджет 

районний

, міський 

(міст 

обласног

о підпоря

дкування

) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

і 

дпорядкува

ння 

кошти н

е 

бюджет

них 

джерел 



 етап виконання 

1. 

Розробка 

документів  

спрямованих 

на підготовку 

до призову на 

строкову 

військову 

службу 

Летичівс

ький 

РВК 
4   4  4   4  

Виділенні кошти 

сприяли 

покращенню 

показників з 

призову громадян 

України на строкову 

військову службу, 

призову на 

військову службу за 

контрактом та 

підготовці до 

мобілізації 

військовозобов’язан

их на території 

Летичівської 

селищної ради 

2. 

Придбання 

ПММ для 

підвезення 

військовозабо

в’язаних для 

проходження 

медичних 

оглядів на 

військово-

лікарські 

комісії 

Летичівс

ький 

РВК 
2,136   2,136  2,136   2,136  

3. 

Придбання 

ПММ   

оповіщення 

військовозабо

в’язаних  по 

підприємствам 

та об’єднаним 

територіальни

м громадам  

Летичівс

ький 

РВК 

3 
 

  
3 
 

 3   3  

4. 

Придбання 

ПММ для 

доставки 

війсковозобов`

язаних до 

пункту збору 

та відправки 

військовозобо

Летичівс

ький 

РВК 
3   3  3   3  



вязаних 

5. 

Доставка 

війсковозобов`

язаних у 

навчальні 

центри, та  

підрозділи які 

формуються. 

Летичівс

ький 

РВК 

3   3  3   3  

6. 

Проведення 

поточного 

ремонту 

Летичівського 

районного 

військового 

комісаріату 

Летичівс

ький 

РВК 
31,864   31,864  31,864   31,864   

7. 

Виготовлення 

банера із 

агітацією 

контрактної 

служби 

Летичівс

ький 

РВК 
3   3  3   3   

Усього                                                                                                50 000 грн. 

  

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:       50  тис. гривень 

 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

50 50   50 50   - - - 

 

 

Військовий комісар 

Летичівського районного військового комісаріату 

підполковник                                    О.М. ГУЛЬКО 


