
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від ___ ____________ 2021 року  №  
м. Олександрія 

 
Про внесення змін до рішення  
міської  ради  від  24  грудня  
2020 року № 12 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 36, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою виконання протокольного доручення міського голови до питання «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 2021 рік» та забезпечення навчальних 
закладів міста макетами автоматичної зброї 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 12 «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 2021 рік», а саме: 

- в п.п. 10, 10.1 паспорту програми загальну суму видатків на здійснення заходів    
«797395 грн» замінити на суму «839245 грн»; 

- пункт 2 розділу ІV доповнити реченням: «Забезпечити Центр ДПЮ створений на базі 
ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17- ліцей), НВК «Олександрійський колегіум-спеціалізована 
школа» та загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІ ступенів № 10 макетами автомата АКМ 
виробництва ДП «УКРОБОРОНСЕРВІС»; 

- розділ VII доповнити пунктом «Придбання макетів автоматичної зброї для 
навчальних закладів міста» (кількість - 3 одиниці; ціна за одиницю – 13950 грн; потреба в 
коштах – 41850 грн) та змінити загальну суму витрат на реалізацію програми з «797395 грн» 
на суму «839245грн». 

2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань економічної і інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Чемерис І.А. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
Міський голова                                                                               Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                    Сергій ЗАВАЛІЙ 


