ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
22.03.2018

№7/45-2000
м. Лиман

Про затвердження Цільової
Програми "Захисник
Вітчизни – 2018" на
території Лиманської
об'єднаної територіальної
громади
З метою забезпечення виконання заходів, пов’язаних з мобілізаційною
підготовкою, підготовкою з проведенням приписки юнаків до призовної дільниці,
чергових призовів на строкову військову службу та на військову службу за контрактом
до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на території Лиманської
об’єднаної територіальної громади, відповідно до ст. 18 Закону України "Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ст. 85, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.
8, ч. 7,9 ст. 14, ч. 4 ст. 15, ч. 1,2,3 ст. 16, ч. 1,2,4 ст. 43 Закону України "Про військовий
обов’язок і військову службу" керуючись ч. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Цільову Програму "Захисник Вітчизни – 2018"
Лиманської об'єднаної територіальної громади (додається)

на території

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи,
вказані в Програмі, за рахунок вільних залишків бюджетних коштів або
перевиконання доходної частини бюджету Лиманської об’єднаної територіальної
громади
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький) та першого
заступника міського голови Драча Ю.А.
Міський голова

П.Ф. Цимідан

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Лиманської
міської ради
від ______________№____

Цільова Програма
“Захисник Вітчизни — 2018"на території
Лиманської об'єднаної територіальної
громади

Лиман
2018

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Назва
Цільова Программа “Захисник Вітчизни — 2018" на території Лиманської
об'єднаної територіальної громади
2. Мета Програми:
- матеріально-технічне забезпечення спільної роботи місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних
органів, органів освіти та охорони здоров`я, громадських організацій по виконанню
заходів мобілізаційної підготовки та підготовки молоді до військової служби, приписки
юнаків до призовної дільниці, всебічного вивчення особистості призовників, їх
морально-ділових якостей, сімейно-майнового стану з метою виконання завдання
Кабінету Міністрів України щодо призову громадян міста та громади на строкову
військову службу та на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та
інших військових формувань.
3. Замовник
Донецький обласний військовий комісаріат
4. Термін виконання
2018 рік
5. Етапи виконання
6. Загальні обсяги фінансування
120 тис.грн.
№
з/п

Зміст заходу

Найменування

Загальна
сума (грн.)

1

Придбання та
виготовлення
друкарської
продукції,
канцтоварів,
господарчих
товарів

Друкарська продукція,
20000,00
канцтовари, господарчи товари

2

Придбання
Комп’ютерна техніка
комп’ютерної та оргтехніка
оргтехніки

70000,00

3

Придбання
медичного
обладнання

Медичне обладнання

5000,00

4

Придбання
меблів

Меблі

20000,0

Очікуваний
результат

-

матеріальнотехнічне забезпечен
заходів мобілізаційної
підготовки
та
підготовки молоді до
військової
служби,
приписки юнаків до
призовної дільниці,
всебічного вивчення
особистості
призовників,
їх
морально-ділових
якостей,
сімейномайнового стану з
метою
виконання
завдання
Кабінету
Міністрів
України

№
з/п

5

Зміст заходу

Виготовлення
агітаційних та
інформативних
стендів
Всього:

Загальна
сума (грн.)

Найменування

Агітаційні та інформативні
стенди

Очікуваний
результат
щодо
призову
громадян міста та
громади на строкову
військову службу та
на військову службу
за контрактом до лав
Збройних
Сил
України та інших
військових
формувань.

5000,0

120000,0

Затверджено

рішенням Лиманської
міської ради
від______________№____
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ – 2018" на території Лиманської об'єднаної
територіальної громади
1. Загальні положення
Лиманською міською радою реалізуються заходи пов’язані із поліпшенням
матеріально-технічного забезпечення Слов’янського об’єднаного міського військового
комісаріату, який забезпечує виконання законодавства з питань військового обов’язку і
військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період
людських і транспортних ресурсів на території Лиманської об’єднаної територіальної
громади.
Цільова Програма "Захисник Вітчизни – 2018" на території Лиманської об'єднаної
територіальної громади (далі Програма) розроблена на підставі Конституції України,
ч.22 ст.26, ст.36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.18 Закону
України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ст. 91 Бюджетного кодексу
України, ст. 8, ч.7,9 ст.14, ч.4 ст.15, ч.1,2,3 ст. 16, ч.1,2,4 с.43 Закону України "Про
військовий обов’язок і військову службу"
2. Мета програми
Метою Програми є:
- матеріально-технічне забезпечення спільної роботи місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних
органів, органів освіти та охорони здоров`я, громадських організацій по виконанню
заходів мобілізаційної підготовки та підготовки молоді до військової служби, приписки
юнаків до призовної дільниці, всебічного вивчення особистості призовників, їх
морально-ділових якостей, сімейно-майнового стану з метою виконання завдання
Кабінету Міністрів України щодо призову громадян міста та громади на строкову
військову службу та на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та
інших військових формувань.
3. В результаті виконання Програми очікується:
- виконання програми дасть змогу своєчасно і якісно виконувати щорічні Укази
Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
виконання заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, підготовкою з
проведенням приписки юнаків до призовної дільниці, чергових призовів на строкову
військову службу та на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та
інших військових формувань.
4. Заходи по виконанню Програми

1. Придбання та виготовлення друкарської продукції, канцтоварів, господарчих
товарів (формалізовані бланки, канцтовари)
Передбачити кошти в сумі 20,0 тис. грн.
Донецький обласний
військовий комісаріат
2. Придбання комп’ютерної та оргтехніки (5 комп’ютерів; 3 МФП, 2 принтера;)
Передбачити кошти в сумі 70,0 тис. грн.
Донецький обласний
військовий комісаріат
3. Придбання медичного обладнання (набір корегуючих линз для очей, ростомір)
Передбачити кошти в сумі 5,0 тис. грн.
Донецький обласний
військовий комісаріат
4. Придбання меблів (столи, стільці, шафи)
Передбачити кошти в сумі 20,0 тис. грн.
Донецький обласний
військовий комісаріат
5. Виготовлення агітаційних та інформативних стендів (стенди)
Передбачити кошти в сумі 5,0 тис. грн.
Донецький обласний
військовий комісаріат
5. Загальні обсяги фінансування
120 тис. грн.
№
з/п

Зміст заходу

1 Придбання та
виготовлення
друкарської
продукції,
канцтоварів
2 Придбання
комп’ютерної та
оргтехніки
3 Придбання
медичного
обладнання
4 Придбання
меблів
5 Виготовлення
агітаційних та
інформативних
стендів

Загальна
сума (грн.)

Найменування

Друкарська продукція,
канцтовари

20000,00

Комп’ютерна техніка оргтехніка 70000,00
Медичне обладнання

5000,00

Меблі

20000,0

Агітаційні та інформативні
стенди

5000,0

Очікуваний результат

-

матеріально-технічне
забезпечен
заходів
мобілізаційної
підготовки
та
підготовки молоді до
військової
служби,
приписки юнаків до
призовної
дільниці,
всебічного
вивчення
особистості
призовників,
їх
морально-ділових
якостей,
сімейномайнового стану з
метою
виконання
завдання
Кабінету
Міністрів
України
щодо
призову

№
з/п

Зміст заходу

Найменування

Всього:

Загальна
сума (грн.)

120000,0

Очікуваний результат
громадян
міста
та
громади на строкову
військову службу та на
військову службу за
контрактом до лав
Збройних Сил України
та інших військових
формувань.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми буде здійснюватися за рахунок
вільного залишку бюджетних коштів бюджету Лиманської об’єднаної територіальної
громади.
Виконавцем програми є Донецький обласний військовий комісаріат.
Розпорядником коштів бюджету об'єднаної територіальної громади для
фінансування заходів, передбачених програмою, є Донецький обласний військовий
комісаріат.
7. Контроль за виконанням Програми
Організація виконання Програми покладається на Донецький обласний військовий
комісаріат
У термін до 28 грудня 2018 року повідомити Лиманську міську раду про хід
виконання заходів програми.
Програма розроблена Слов’янським об’єднаним міським військовим комісаріатом.

Військовий комісар Слов’янського
об’єднаного міського військового комісаріату

Б.Д.Балан

Секретар міської ради

Т.Ю.Каракуц

