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Про внесення змін до рішення районної  

ради від 23.12. 2019 року «Про  Програму  

забезпечення проведення заходів та робіт  

місцевого значення з  мобілізаційної  

підготовки, мобілізації,  територіальної  

оборони, призову громадян на строкову  

військову службу  на 2020 рік» 

 

Відповідно до частини дев’ятої статті 4, частини третьої статті 7, статей 

17, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статей 

14, 15  Закону України «Про оборону», частини п’ятої статті 15, 38 Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу», керуючись пунктом 16 

частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою оперативного вирішення питання щодо забезпечення 

проведення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, 

мобілізації, територіальної оборони та призову громадян на строкову військову 

службу  районна рада вирішила: 

 

1. Внести  зміни до Програми забезпечення проведення заходів та робіт 

місцевого значення з  мобілізаційної підготовки, мобілізації,  територіальної 

оборони, призову громадян на строкову військову службу  на 2020 рік, 

затвердженої рішенням Чернігівської районної ради тридцять третьої сесії 

сьомого скликання від 23.12.2019 року, доповнивши абзац третій розділу 5 

«Джерела фінансування та строки виконання Програми» реченням наступного 

змісту: «Номенклатура товарів та послуг (робіт), внесення змін до неї  

затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації за пропозицією 

Чернігівського об’єднаного міського територіального центру комплектування 



та соціальної підтримки з виданням відповідного розпорядження голови 

райдержадміністрації.». 

2. Скасувати номенклатуру товарів та послуг (робіт) до Програми 

забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної 

підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову громадян на строкову 

військову службу на 2020 рік, затвердженої рішенням Чернігівської районної 

ради тридцять третьої сесії сьомого скликання від 23.12.2019 року. 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного 

розвитку району. 

 
 

 

 

Голова районної ради                                                           Олександр ЛАРЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної 

ради від 23.12. 2019 року «Про  Програму забезпечення проведення заходів та 

робіт місцевого значення з  мобілізаційної підготовки, мобілізації,  

територіальної оборони, призову громадян на строкову військову службу  на 

2020 рік»». 
 

До внесення змін до Програми  Після внесення змін до Програми 

5. Джерела фінансування та строки 

виконання Програми 

 

Фінансування Програми 

здійснюється з районного бюджету, 

селищних та сільських бюджетів, 

бюджетів територіальних громад. 

Орієнтовний обсяг необхідного 

ресурсу складає 99,3 тис. гривень. 

Фінансування заходів 

Програми здійснюється за 

номенклатурою товарів та послуг 

(робіт) щодо забезпечення проведення 

заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної підготовки, мобілізації, 

територіальної оборони, призову 

громадян на строкову військову 

службу на 2020 рік.  

 Реалізація заходів Програми 

розрахована на 2020 рік. 

 

5. Джерела фінансування та строки 

виконання Програми 

 

Фінансування Програми 

здійснюється з районного бюджету, 

селищних та сільських бюджетів, 

бюджетів територіальних громад. 

Орієнтовний обсяг необхідного 

ресурсу складає 99,3 тис. гривень. 

Фінансування заходів 

Програми здійснюється за 

номенклатурою товарів та послуг 

(робіт) щодо забезпечення проведення 

заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної підготовки, мобілізації, 

територіальної оборони, призову 

громадян на строкову військову 

службу на 2020 рік. Номенклатура 

товарів та послуг (робіт), внесення 

змін до неї  затверджуються 

розпорядженням   голови 

райдержадміністрації за пропозицією 

Чернігівського об’єднаного міського 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки з виданням відповідного 

розпорядження голови 

райдержадміністрації. 

 Реалізація заходів Програми 

розрахована на 2020 рік. 

 
 

Начальник відділу взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної,  

мобілізаційної роботи, запобігання корупції  

та цивільного захисту райдержадміністрації              В.КЛИМЕНКО 


