
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят сьомої сесії 

 

 

26.05.2020 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 2019 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 2019 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 2019 рік прийняти 

до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ   

 
 

 

 



Додаток  

до рішення 87 сесії VII скликання   

Летичівської селищної ради 

від 26.05.2020 року № 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  

dійськовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на                   

2018-2019 роки за 2019 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 військовозобовязаних на території Летичівської селищної ради. 

Мету програми було досягнуто за допомогою ефективного використання 

виділених із селищного бюджету коштів в сумі 8100,00 грн, що сприяло 

результативному виконанню та покращенню показників в роботі військового 

комісаріату. 

За рахунок коштів виконано такі заходи: 

1. Придбано та використано  паливно-мастильні матеріали на суму 8 тис. 

100 грн для: 

- підвезення військовозобовязаних та призовників для проходження 

медичних оглядів на віськово-лікарські комісії; 

- оповіщення військовозобовязаних по підприємствам, установам, 

організаціям та обєднаним територіальним громадам; 

- доставки військовозобовязаних 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. 

 

  


