
            

 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої сесії 

 

29.04.2021 р.                                             Летичів                                                      №16  

 

Про внесення змін до 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 2020-2021 роки, та  

проведення ремонтних робіт Летичівського  

районного військового комісаріату 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши звернення Військового комісара Летичівського РТЦК та СП, рішення 

Летичівської селищної ради VII скликання 86 сесії № 4 від 26.05.2020 року «Про 

затвердження 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 2020-2021 роки, та проведення ремонтних робіт Летичівського районного 

військового комісаріату», Летичівська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до 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 2020-2021 роки, та проведення ремонтних робіт 

Летичівського районного військового комісаріату, а саме:  

Додатки 1 та Додаток 3 Програми викласти в новій редакції (додається). 

   2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О. М.). 

 

  Селищний голова     Ігор ТИСЯЧНИЙ         

       

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 86 сесії VII скликання   

Летичівської селищної ради 

від 26.05.2020 року № 4 
 

 

ПРОГРАМА 

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 2020-2021 роки, та проведення 

ремонтних робіт Летичівського районного військового комісаріату 

 

 

1. Загальні положення 

 

Програма 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 2020-2021 роки, та проведення ремонтних робіт 

Летичівського районного військового комісаріату, покликана сприяти реалізації 

пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України 

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та Закону України   “Про 

військовий обов’язок і військову службу”.   

 

2. Мета програми 

 

Метою програми є 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 та проведення 

ремонтних робіт Летичівського районного військового комісаріату. 

 

3. Програма спрямована на виконання завдань: 

 

- проведення звірок, перевірок щодо обліку військовозобов’язаних з 

Летичівською селищною радою та підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності; 

- доставка  військовозобов’язаних для проходження медичних оглядів на 

військово-лікарські комісії із наданням транспортних засобів та забезпечення їх 

паливно-мастильними матеріалами; 

- своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на 

строкову військову службу із наданням транспортних засобів та забезпечення їх 

паливно-мастильними матеріалами;  

- своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на 



військову службу по мобілізації із наданням транспортних засобів та 

забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами; 

- своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на 

військову службу за контрактом із наданням транспортних засобів та 

забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами; 

- доставка військовозобов’язаних, призовників, контрактників, техніки 

на збірні пункти та у військові частини,  із забезпеченням транспортних засобів  

паливно-мастильними матеріалами; 

- проведення роз’яснювально-агітаційної роботи, виховання 

військово-патріотичної свідомості, щодо виконання конституційного обов’язку 

по захисту національних інтересів України серед місцевого населення громади; 

- забезпечення транспортними засобами та паливно-мастильними 

матеріалами до них Летичівський районний військовий комісаріат, для 

виконання 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 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки; 

- проведення ремонтних робіт Летичівського районного військового 

комісаріату; 

- придбання паливно-мастильних матеріалів та виділення автотранспорту 

на доставку резервістів та військовозобов’язаних на навчальні збори до 

військових частин у мирний час та під час воєнного стану. 

  

4. Заходи по реалізації Програми 

 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом: 

- сприяння роботі районного військового комісаріату Летичівською 

селищною радою, депутатським корпусом, керівниками підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності; 

- виконання  пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції 

України, Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,  Закону 

України “Про військовий обов’язок і військову службу” та  забезпечення заходів 

щодо проведення призову на строкову військову службу, призову на військову 

службу за контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов’язаних, 

доставку резервістів та військовозобов’язаних на навчальні збори до військових 

частин у мирний час та під час ведення  воєнного стану. 

 

5. Очікувані наслідки реалізації Програми 

 

Виконання Програми дозволить покращити виконання плану призову на 

строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом, та 

виконання плану призову по мобілізації на території Летичівської селищної 

ради, своєчасну доставку резервістів та  військовозобов’язаних на навчальні 

збори до військових частин під час воєнного стану, проведення ремонтних робіт 

Летичівського районного військового комісаріату. 

 

6. Фінансове забезпечення та строки виконання Програми 



 

Фінансування заходів передбачених Програмою здійснюються відповідно 

до законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не 

заборонених законодавством. 

Очікувана щорічна сума фінансування з  селищного  бюджету  на 2020 рік 

– 100 тис.грн., на 2021 рік – 100 тис. грн. 

Термін виконання Програми 2020-2021 роки. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

 

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 2020-2021 роки, та проведення 

ремонтних робіт Летичівського районного військового комісаріату 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Летичівський районний 

військовий комісаріат 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Летичівський районний 

військовий комісаріат 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Летичівська селищна рада, 

Летичівський районний 

військовий комісаріат 

6. Учасники Програми Летичівський районний 

військовий комісаріат, виконком 

Летичівської селищної ради 

7. Термін реалізації Програми 2020-2021 роки 

8. Джерела фінансування Програми Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

200 тис. грн. 

 в тому числі: 2020 2021 

9.1. коштів місцевого бюджету 100 тис.грн.        100 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

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 2020-2021 роки, та проведення 

ремонтних робіт Летичівського районного військового комісаріату 

 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

I II Всього 

2020 2021 

Селищний бюджет 100 100 200 

Кошти не бюджетних джерел 0 0 0 

РАЗОМ 100 100 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

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

військову службу за контрактом на території Летичівської селищної ради на 2020-2021 роки та проведення ремонтних робіт 

Летичівського районного військового комісаріату 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконанн

я 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні 

обсяги фінансування 

(вартість), тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2020 2021 

1 

 

Забезпечення заходів 

щодо проведення 

призову громадян 

України на строкову 

військову службу, 

призову на військову 

службу за контрактом 

на території 

Летичівської селищної 

ради та проведення 

ремонтних робіт 

Летичівського 

районного військового 

комісаріату 

  

1. Розробка документів  

спрямованих на 

підготовку до призову 

та мобілізації 

(придбання 

канцелярських товарів: 

папір, ручки, олівці, 

облікові картки) 

2020-2021 

роки 

Летичівська 

селищна рада, 

Летичівський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Селищний 

бюджет  

10 10 Виконання заходів 

щодо проведення 

призову громадян 

України на строкову 

військову службу, 

призову на військову 

службу за контрактом 

на території 

Летичівської селищної 

ради, своєчасна 

доставка резервістів та  

військовозобов’язаних 

на навчальні збори до 

військових частин під 

час воєнного стану, 

проведення ремонтних 

робіт Летичівського 

районного військового 

комісаріату 

 

2. Придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів на 

підвезення 

військовозобов’язаних 

для проходження 

медичних оглядів на 

військово-лікарські 

комісії 

2020-2021 

роки 

Летичівський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Селищний 

бюджет 

15 15 

3. Придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів на 

оповіщення 

військовозобов’язаних 

по підприємствам, 

установах, організаціях 

2020-2021 

роки 

Летичівська 

селищна рада, 

Летичівський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Селищний 

бюджет 

15 15 



 

та об’єднаним 

територіальним 

громадам 

4. Придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів на доставку 

військовозобов’язаних 

до пункту збору та 

відправки 

2020-2021 

роки 

Летичівська 

селищна рада, 

Летичівський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Селищний 

бюджет 

15 15 

5. Придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів на доставку 

військовозобов’язаних 

у навчальні центри, та  

підрозділи які 

формуються 

2020-2021 

роки 

Летичівська 

селищна рада, 

Летичівський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Селищний 

бюджет 

15 15 

6. Проведення 

ремонтних робіт 

Летичівського 

районного військового 

комісаріату 

2020-2021 

роки 

Летичівський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Селищний 

бюджет 

15 15 

7. Придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів та виділення 

автотранспорту на 

доставку резервістів та 

військовозобов’язаних 

на навчальні збори до 

військових частин у 

мирний час та під час 

воєнного стану 

2020-2021 

роки 

Летичівська 

селищна рада, 

Летичівський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Селищний 

бюджет 

15 15  

Всього 200 100 100  

 



 

        


