
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 13 жовтня  2022___ року        м. Старокостянтинів               № ______352__________ 

 

Про внесення змін до Програми 

фінансування заходів оборонної 

роботи, мобілізаційної підготовки 

у Старокостянтинівській міській 

територіальній громаді в 2021-2023 роках 

 

З метою виконання виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської 

ради заходів у межах делегованих державою повноважень у галузі оборонної 

роботи, мобілізаційної підготовки, відповідно до Закону України «Про оборону 

України», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року                   

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», відповідно до розпорядження міського голови від 12 жовтня 

2022 року № 675/2022-рв «Про надання частини чергової відпустки Миколі 

МЕЛЬНИЧУКУ», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести до Програми фінансування заходів оборонної роботи, 

мобілізаційної підготовки у Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді в 2021-2023 роках (далі – Програма), затвердженої рішенням 

Старокостянтинівської міської ради від 26 лютого 2021 року № 45/3/VIII, такі 

зміни: 

 

1) слова та абревіатури «Старокостянтинівського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - 

ОМТЦК та СП)» замінити словами та абревіатурами «першого відділу 

Хмельницького районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (далі - першого відділу Хмельницького РТЦК та СП)»; 

 

2) слово та абревіатури «Старокостянтинівський ОМТЦК та СП» у 

відповідних відмінках замінити словом та абревіатурами «перший відділ 

Хмельницького РТЦК та СП» у відповідних відмінках; 

 

3) розділ 4 Програми викласти в такій редакції: 



 

2 

 

«4. Фінансування Програми.  

 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється з бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, а також за рахунок 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Розрахунок фінансування заходів оборонної роботи, мобілізаційної 

підготовки у Старокостянтинівській міській територіальній громаді в            

2021-2023 роках додається. 

Всього на реалізацію Програми на 2021-2023 роки необхідно                       

1659486 гривень.  

Щорічна розрахункова потреба фінансування заходів Програми складає 

553162 гривні. 

Показники Програми можуть коригуватись у випадках: 

зміни кількості населених пунктів міської територіальної громади, які 

обслуговуються першим відділом Хмельницького районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки; 

під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та 

соціальних умов тощо).». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради                підпис        Володимир БОГАЧУК 



 

Додаток  

до Програми 

(розділ 4) 

  

Розрахунок  

фінансування заходів оборонної роботи, мобілізаційної підготовки у Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді в 2021-2023 роках 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Орієнтовний обсяг фінансування, грн Всього, грн 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 Проведення мобілізаційних навчань (занять), 

обладнання та матеріально-технічне 

забезпечення (в тому числі засобами зв’язку) 

основного та запасного пунктів управління 

проведення мобілізаційних заходів 

Старокостянтинівської міської ради 

553162 553162 553162 1659486 2 Медичні огляди юнаків, призовників, 

військовозобов’язаних та резервістів 

3 Перевезення призовників, 

військовозобов’язаних, резервістів та членів 

групи перевірки стану військового обліку 

4 Придбання канцтоварів, печатної продукції і 

поштових відправлень 

Всього 553162 553162 553162 1659486 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                                        підпис                                       Наталія ШАБЕЛЬНИК 


