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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  Програми  підтримки  заходів  мобілізаційної  
підготовки  та  територіальної  оборони  місцевого  значення  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2019-2021 роки  

Відповідно  до  статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , 
Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», Закону  України  «Про  мобілізаційну  
підготовку  та  мобілізацію» , статті  91 Бюджетного  Кодексу  України, указів  Президента  
України  від  02.09.2013 Ns 471/2013 «Про  Положення  про  територіальну  оборону  України» , 
від  14.01.2015 Ns 15/2015 «Про  часткову  мобілізацію» та  з  метою  відновлення, підтримки  і  
зміцнення  матеріально -технічного  забезпечення  мобілізаційних  заходів  на  території  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області, враховуючи  подання  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації, висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально -економічного  розвитку  та  
інвестицій  і  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  з  корупціею, регуляторної  
політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  та  взаемодії  із  засобами  
масової  інформації, районна  рада  

вирішила : 

1. 	Внести  зміни  до  Програми  підтримки  заходів  мобілізаційної  підготовки  та  
територіальної  оборони  місцевого  значення  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  на  2019-2021 роки  (далі  — зміни  до  Програми), а  саме: 

1.1. 	п. 9 розділу  1 Програми  викласти  в  такій  редакції: 

9. Оріентовні  Мобілізаційні  заходи  — 1 880 000 грн. на  2019-2020 роки  
обсяги  Заходи  територіальної  оборони  району: 
фінансування  2019 рік  — 425 000 грн. 
Програми  2020 рік  — 250 000 грн. 

2021 рік  — 225 000 грн. 
Всього: 2 780 000 грн. 

1.2. додаток  1 Програми  викласти  в  редакції, що  додаеться . 
2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  

Київської  області, відповідальним  за  виконання  змін  до  Програми, забезпечити  їх  виконання . 
3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  

ради  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  з  корупціею, регуляторної  
політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  та  взаемодії  із  засобами  
масової  інформації . 

Голова  ради 
	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
24 грудня  2019 року  
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Додаток  1 
до  Програми  

Розрахунок  потреби  у  коштах  для  реалізації  заходів  мобілізаційної  підготовки  місцевого  значення  на  території  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2019-2020 роки  

Ns Зміст  заходу  Перелік  необхідної  техніки  та  Оріентовні  Термін  джерела  фінансування  
п/п  робіт  витрати  в  тис. виконання  

грн. 
1.  Забезпечення  бланками, журналами  та  Поліграфічні  послуги, придбання  90,0 2019-2020 Кошти  районного  бюджету, 

іншою  друкованою  та  рекламно- канцелярських  матеріалів . органів  місцевого  
агітаційною  продукціею  самоврядування  та  інші  
Киево-Святошинського  районного  джерела, не  заборонені  
військового  комісаріату  (ТЦК). законодавством  

2.  Організація  перевезення  мобілізованих, Укладення  договорів  на  150,0 2019-2020 Кошти  районного  бюджету, 
резервістів, громадян, які  перевезення, придбання  паливно- органів  місцевого  
призиваються  на  військову  службу  мастильних  матеріалів, послуг  по  самоврядування  та  інші  

оренді  транспортних  засобів  для  джерела, не  заборонені  
перевезення  законодавством  
військовозобов'язаних. 

З. Забезпечити  функціонування  пункту  Проведення  поточного  ремонту  1500,0 2019-2020 Кошти  районного  бюджету, 
управління  проведення  мобілізації  пункту  управління, органів  місцевого  
людських  та  транспортних  ресурсів  електромережі, засобів  зв'язку, самоврядування  та  інші  
Киево-Святошинського  району  обладнання  робочих  місць  джерела, не  заборонені  
Київської  області  пункту. законодавством  

4. Облаштування  навчально- Закупівля  обладнання  140,0 2019 Кошти  районного  бюджету, 
тренувального  полігону  для  (страйкбольного  спорядження) органів  місцевого  
проведення  практичних  занять  з  для  облаштування  навчально- самоврядування  та  інші  
особовим  складом, призначених  до  тренувального  полігону  для  джерела, не  заборонені  
складу  підрозділів  територіальної  проведення  практичних  занять  з  законодавством  
оборони  та  роти  охорони . особовим  складом, призначених  

до  складу  підрозділів  
територіальної  оборони  та  роти  
охорони. 

Заступник  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  


