
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 грудня 2021року                                                                   №639         

                                      

Про внесення змін до рішення  від 15.02.2021р. 

 №174 «Про Програму забезпечення                                                                                                                                    

мобілізаційної підготовки та  оборонної роботи Рафалівської ТГ                                                                                        

  на 2021 – 2023 роки»                                                                                                                                  

Керуючись  статтею  17  Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", 

статтею 14 Закону України "Про оборону України", статтею 27 Закону України "Про місцеві 

державні адміністрації", Положенням про територіальну оборону України, затвердженим 

Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013, з метою забезпечення 

реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони,  Рафалівська 

селищна рада територіальна громада  

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до рішення від 15.02.2021р. №174 «Про Програму забезпечення   

мобілізаційної підготовки та  оборонної роботи Рафалівської ТГ                                                                                        

  на 2021 – 2023 роки», а саме  у додатки 1, 2 до Програми: у частині фінансового забезпечення  

заходів  п.1, п.2 Завдання І Мобільна готовність,  п.1,п.10   завдання ІІІ  Підготовка підрозділів 

територіальної оборони  виклавши у такій редакції: 

№ Найменування заходу 

Орієнтований обсяг 

витрат,тис. гривень Джерело 

фінансува

ння 

Виконавец

ь заходу 
 2021  

рік  

2022 

рік  

2023 

рік 

 

Завдання І. Мобілізаційна готовність 

1. Придбання пально-

мастильних матеріалів та 

забезпечення автотранспортом: 

для проведення перевірки 

організації та ведення військового 

обліку, забезпечення 

функціонування системи 

військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних на період 

мобілізації та на воєнний час в 

органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах, 

організаціях та навчальних 

закладах; 

70,0 100,0 100,0 

 

Місцеви

й  бюджет 

Селищна 

рада, 

Володими

рецький 

ОРТЦК 

СП 



для доставки резервістів та 

військовозобов’язаних до пунктів 

збору військово-організаційних 

структур Збройних Сил України та 

інших військових формувань на 

навчальні збори; 

для доставки офіцерів запасу, 

яких призивають на військову 

службу за призовом, осіб 

офіцерського складу до 

навчальних центрів на курси 

підготовки та підвищення 

кваліфікації; 

для доставки мобілізаційних 

ресурсів (людських і 

транспортних) до пунктів збору 

військово-організаційних структур 

Збройних Сил України та інших 

військових формувань під час 

мобілізації. 

3.  Придбання, виготовлення 

бланкової та рекламної продукції. 

10,0 15,0 15,0 
Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимир

ецький 

ОРТЦК СП 

Разом за завданням І: 

80,0 115,0 115,0 
Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимир

ецький 

ОРТЦК СП 

Завдання ІІІ. Підготовка підрозділів територіальної оборони 

1. Придбання пально-мастильних 

матеріалів та забезпечення 

автотранспортом для доставки 

військовозобов’язаних під час 

проведення Єдиних стрілецьких 

днів з військовозобов’язаними 

підрозділів територіальної 

оборони. 

2,0 5,0 5,0 
Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимир

ецький 

ОРТЦК СП 

1

0 

Придбання медичного майна. 

2,0 2,0 2,0 
Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимир

ецький 

ОРТЦК СП 

       Всього за Програмою: 84,0 122,0 122,0   

       Всього за Програмою: 84,0 122,0 122,0   

 

1.2 п. 10 Паспорта Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи 

Рафалівської селищної ради на 2021 – 2023 роки викласти у новій редакції: 



10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, за 

рахунок коштів місцевого бюджету  

328,0 тис. грн.. 

з них:  

2021 рік  84,0 тис. грн. 

2022 рік  122,0 тис. грн. 

2023 рік 122,0 тис. грн. 

  2.Фінансовому відділу передбачити кошти на фінансування Програми в межах наявних 

фінансових ресурсів.                                                                                                                                                                                                

3. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати щороку до 10 січня.                                                                                                                                                                      

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань регламенту , 

депутатської діяльності та етики , прав людини , законності, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів , протидії та  запобігання корупції, освіти, культури, молоді , 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, підприємництва та  

сфери послуг(Галина ЧУГАЙ) 

 

 

 

Селищний голова                                    Василь СОВГУТЬ 


