
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ___ ___________2019 року № _______ 
 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення міської ради 
від 21.12.2018 № 614 «Про Програму  
допризовної підготовки, військово-патріотичного 
виховання молоді, організації приписки до призовної 
дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації  
«Призовник» на 2019 рік» 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 36, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про 
територіальну оборону України, враховуючи звернення військового комісара 
Кіровоградського обласного військового комісаріату та з метою здійснення заходів з 
матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які 
дислокуються на території міста 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
     

1) Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 614 «Про Програму 
допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, організації приписки 
до призовної дільниці, призову громадян України на строкову військову службу та 
виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2019 рік», а саме: 

 
-  розділ I. Паспорт програми п.п.10; 10.1; 10.2 викласти в такій редакції: 

10 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, в т.ч. кредиторська 
заборгованість минулих періодів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, 
у тому числі: 

805367 

10.1         кошти міського бюджету 805367 
10.2         кошти інших джерел - 

 
- розділ V. Перелік завдань програми, напрями діяльності, заходи програми та 
результативні показники доповнити пунктом 23 в слідкуючій редакції: 

23. Приймати участь в здійсненні заходів з матеріально-технічного забезпечення 
підрозділів територіальної оборони, які дислокуються на території міста. 



- додаток до програми Прогнозовані розрахунки витрат на реалізацію програми доповнити 
пунктом 23 в такій редакції: 
23. Субвенція з міського бюджету 

державному бюджету на здійснення 
заходів з матеріально-технічного 
забезпечення підрозділів 
територіальної оборони (придбання 
засобів зв’язку) 

  23000  

 Разом   805367  
 
2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики 
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 

 
Міський голова  С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 


