
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

04 квітня 2018 року № 123 

 

Про внесення змін до Програми 

„Підтримка Пирятинського районного  

військового комісаріату на 2017-2018 роки“ 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи листи 

Пирятинського районного військового комісаріату від 19.01.2018 № 101 та від 

20.02.2018 № 219, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

 внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 59 

„Про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату на 2017-2018 роки“, виклавши Програму в новій 

редакції, що додається. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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 до рішення тридцять сьомої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання  

 (друге пленарне засідання) 

 04 квітня 2018 року № 123 
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1. Вступ 

 Відповідно до положень Конституції України, статей 13, 27 Закону 

України „Про місцеві державні адміністрації“, Законів України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, „Про оборону України“, Законів України „Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, „Про військовий обов’язок і 

військову службу”, „Про Збройні Сили України”,  Указу Президента України 

від 16.05.1996 № 352 „Про затвердження Положення про  порядок проведення 

мобілізації в Україні“ і  постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2000            

№ 1921 „Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок“ 

в редакції від 17.06.2015 № 405, від 30.11.2000 № 1770 „Про затвердження 

положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-

технічних спеціальностей”, від 21.03.2002 № 352 „Про затвердження 

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову 

військову службу та прийняття призовників на військову службу за 

контрактом”, від 03.06.2013 № 389 „Про затвердження положення про військові 

комісаріати”, Бюджетного кодексу України на місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування та на районні військові комісаріати 

покладається відповідальність за всебічну підготовку громадян (призовного 

віку та військовозобов’язаних) до захисту Батьківщини, військово – 

патріотичне виховання громадян України та їх призов на військову службу 

(строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за 

мобілізацією та інше) була і є важливим елементом будівництва Збройних Сил 

України та підтримки їх боєздатності. Дана програма розроблена з метою 

матеріального забезпечення проведення заходів з мобілізації людських та 

транспортних ресурсів, підготовки молоді до військової служби та 

забезпечення призову на військову службу (строкову, за контрактом, у 

військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та інше) у 2017-

2018 роках. 

 
2. Оцінка поточної ситуації 

 У зв’язку з реалізацією програми розвитку та відновлення боєздатності 

Збройних Сил України, проблема повноцінного функціонування військового 

комісаріату набуває першочергового значення. Враховуючи наявні завдання 

сьогодення перед Збройними Силами України щодо захисту суверенітету та 

територіальної цілісності України, українського народу від зовнішніх та 

внутрішніх агресорів, якісного виконання та забезпечення заходів призовів на 

військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, 

альтернативну службу, за мобілізацією та інше) військовому комісаріату 

необхідна всебічна фінансова та матеріальна допомога. 

 Для вирішення мобілізаційного завдання, відправки людських та 

транспортних мобілізаційних ресурсів до військових частин  необхідні кошти, 

які у  Пирятинському районному військовому комісаріаті відсутні. В бюджеті 

району такі кошти також не передбачені. Також існує фінансова проблема з 

організацією та доставкою людських ресурсів до військових частин Збройних 



Сил України під час призову на військову службу (строкову, за контрактом, у 

військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та інше). 
 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Від ефективного виконання Пирятинським районним військовим 

комісаріатом мобілізації людських і транспортних ресурсів під час призову на 

військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, 

альтернативну службу, за мобілізацією та інше) напряму залежить рівень 

обороноздатності країни, тому виникає необхідність забезпечення його 

ефективного функціонування. Забезпечити таке функціонування можливе за 

рахунок відповідного матеріально-технічного забезпечення. 

В той же час власного фінансового забезпечення не вистачає для таких 

завдань, як створення належних умов для якісної роботи військового 

комісаріата і призовної комісії, закупівлі паливно-мастильних матеріалів для 

доставки до місць несення служби (строкову, за контрактом, у військовому 

резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та інше), закупівлю 

канцелярського приладдя для оповіщення, оплату поштових витрат, 

оформлення документів, уточнення військово–облікових даних, тестування, 

оформлення документів для встановлення статусу учасника бойових дій та 

пенсіонерів Збройних Сил України. 

Для виконання зазначених заходів необхідно здійснити такі заходи: 

забезпечити поточне утримання будівлі в придатному для виконання 

завдань стані; 

провести ремонт даху та поточний ремонт військкомату і призовної 

дільниці; 

провести благоустрій території (монтаж бетонної огорожі по фасаду); 

закупити оргтехніку, витратні матеріали для оргтехніки, канцелярське 

приладдя, папір, конверти для листування, паливно-мастильні матеріали, інше. 

Вирішити ці питання без додаткового фінансування Пирятинського 

районного військового комісаріату неможливо. 

 

4. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення своєчасної повної мобілізації людських і 

транспортних ресурсів Пирятинської міської ОТГ та Пирятинського району для 

потреб Збройних Сил України та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на військову 

службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, 

за мобілізацією та інше) до лав Збройних Сил України та інших військових 

формувань, а також популяризація Збройних Сил та залучення більшої 

кількості громадян на службу за контрактом шляхом покращення матеріальної 

технічної бази військового районного комісаріату. 

 

5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми є фінансування 

за рахунок коштів місцевих бюджетів – районного бюджету та бюджету міської 



об’єднаної територіальної громади. Фінансування даних заходів з інших джерел 

заборонені законодавством. 

 

 6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2017-2018 роки становить - 

518800 (п’ятсот вісімнадцять тисяч вісімсот гривень).  

Джерело фінансування Програми – районний бюджет 279800 (двісті 

сімдесят дев’ять тисяч вісімсот гривень), бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади – 239000 (двісті тридцять дев’ять тисяч гривень). 

7. Строки та етапи виконання Програми         

 Термін реалізації програми – 2017-2018 роки. 

 

8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми 
№ п/п Завдання Заходи 

1 Забезпечення заходів, пов’язаних 

із виконанням військового 

обов’язку, призовом громадян 

України на військову службу 

(строкову, за контрактом, у 

військовому резерві, 

альтернативну службу, за 

мобілізацією та інше) до лав 

Збройних Сил України та інших 

військових формувань, 

підтримання системи управління 

району у готовності до роботи в 

умовах воєнного стану, урочистих 

та траурних заходів, виготовлення 

агітаційної продукції. 

Забезпечення канцелярськими витратними 

матеріалами (папір, тонер), оргтехнікою, 

оплата поштових послуг, виготовлення 

агітаційної продукції  

Створення належних умов в приміщенні 

для якісної роботи призовної комісії 

(поточний ремонт приміщення, ремонт даху 

військового комісаріату, призовної дільниці), 

благоустрій території (монтаж бетонної 

огорожі по фасаду) 

В достатній мірі забезпечення 

автоперевезення  

2 Забезпечення поставки, 

перевезення людських і 

транспортних ресурсів у медичні 

та військові організаційні 

структури під час часткової 

мобілізації, призову громадян на 

строкову військову службу; 

призову громадян за контрактом; 

проведення оповіщення 

призовників, резервістів та заходів 

по агітації громадян на 

проходження військової службу за 

контрактом; розшуку осіб, які 

ухиляються від проходження 

військової служби; 

автоперевезення людських і 

речових ресурсів територіальної 

оборони та роти охорони району, 

проведення навчальних зборів, 

змагань 

Придбання  паливно-мастильних матеріалів; 

проведення агітації, оповіщення, навчання, 

учбових зборів 



 

9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

Реалізація Програми фінансування дасть змогу досягти наступних 

показників: 

забезпечити відправку військовозобов’язаних під час призову на 

військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, 

альтернативну службу, за мобілізацією та інше згідно нарядів на поставку); 

здійснити агітацію серед населення міста та району щодо проходження 

військової служби за контрактом; 

впровадити заходи з патріотичного виховання молоді, жителів міста та 

району; 

привести систему управління району у готовність до роботи в умовах 

воєнного стану; 

забезпечити своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються 

на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; 

підготувати органи державної влади та місцевого самоврядування до 

мобілізації та роботи в умовах особливого періоду; 

забезпечити виконання мобілізаційних завдань підприємствами, 

установами, організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни; 

забезпечити загони оборони району паливо-мастильними матеріалами для 

забезпечення виконання плану поставлених завдань; 

 

10. Здійснення контролю за виконанням Програми 

Безпосереднє виконання Програми покладається на Пирятинський 

районний військовий комісаріат. 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

 

Районний військовий комісар О.В. Грицун      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 1 

 до Програми 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Програми підтримки Пирятинського районного військового комісаріату  

на 2017-2018 роки 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Пирятинська районна державна адміністрація  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про розроблення 

програми 

Розпорядження  міського  голови   

від 17.02.2017  № 17  

3. Розробник програми Пирятинський районний військовий комісаріат  

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Пирятинський районний військовий комісаріат 

Фінансове управління  міської ради (в частині 

передачі міжбюджетних трансфертів)  

6. Учасник програми 

 

Жителі призовного та мобілізаційного віку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

7. Термін реалізації програми 2017-2018  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

2017 2018 Всього 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

64,0  тис. грн.   175,0 239,0 

9.1. коштів міської ОТГ 64,0   тис. грн.  175,0 239,0 

9.2 Коштів інших джерел    

 

 Додаток 2 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми підтримки Пирятинського районного військового комісаріату  

на 2017-2018 роки 

 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми 
І ІІ ІІІ 

2017  

рік 

2018 

рік 

20__ 

рік   

20__20__р

.р. 

20__ 

20_р.р. 

 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
64,0 175,0    239,0 

кошти міської ОТГ 64,0 175,0    239,0 

кошти не бюджетних джерел   

 

    



 Додаток 3 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми підтримки Пирятинського районного військового комісаріату на 2017-2018 роки 

 
№ 
з/п 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 
 

 

 

Перелік заходів програми 
 

 

Строк 
виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 
 

 

 

 

Джерела 
фінансу- 

вання 

 

 

 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у 

тому числі : 

 

Очікуваний результат 
 

 

 

1. Забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на військову службу (строкову, 
за контрактом, у військовому резерві, 

альтернативну службу, за мобілізацією та інше) 

до лав Збройних Сил України та інших військових 
формувань, забезпечення поставки людських і 

транспортних ресурсів у медичні та військові 

організаційні структури під час часткової 
мобілізації, призову громадян на строкову 

військову службу; призову громадян за 

контрактом; підтримання системи, управління 
району у готовності до роботи в умовах воєнного 

стану, урочистих та траурних заходів, 

виготовлення агітаційної продукції. 

Утримувати елементи бази мобілізаційного 

розгортання Пирятинського району у складі: пункту 

управління проведенням мобілізації людських та 
транспортних ресурсів; запасного пункту 

управління мобілізацією; пункту попереднього 

збору військовозобов’язаних і техніки та штабів 
оповіщення на підприємствах. 

Протягом 

2017 року 

 
 

 

2018 рік 

Пирятинський 

районний військовий 

комісаріат спільно з 
Пирятинською 

райдержадміністраці

єю 

Кошти  

міської 

ОТГ 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

Очікуваними результатами 

Програми є якісна 

мобілізаційна підготовка 
населення і транспортних 

ресурсів, підготовка молоді до 

військової служби та призов 
громадян на строкову 

військову службу, службу за 

контрактом, службу в 
територіальній обороні 

району та роті охорони з 

метою комплектування військ 
молодим поповненням, 

підняття престижу професії 

військовослужбовця та 
забезпечення можливостей 

повноцінного виконання 

функцій держави з оборони 
країни, вчасне оповіщення  та 

агітацію громадян, 

проведення учбових навчань, 
змагань, розшуку осіб, які 

ухиляються від проходження 

військової служби, урочистих 
заходів, виготовлення 

агітаційної продукції. 

Утримання та вдосконалення, а також підтримання 

в постійній готовності до використання за 
призначенням дільниці оповіщення. 

Протягом 

2017 року 

Пирятинський 

районний військовий 
комісаріат спільно з 

Пирятинською 

райдержадміністраці
єю 

Кошти  

міської 
ОТГ 

- 

Здійснення постійного моніторингу підприємств, 
що розташовані на території району та міської 

об’єднаної територіальної громади  з метою 

оперативного виконання доведених мобілізаційних 
завдань, вироблення пропозицій по їх корегуванню 

та з метою планування раціонального використання 

людських і матеріальних ресурсів під час 
мобілізації та у воєнний час. 

Протягом 
2017 року 

Пирятинський 
районний військовий 

комісаріат спільно з 

Пирятинською 
райдержадміністраці

єю 

Кошти  
міської 

ОТГ 

- 

Оплата автоперевезень людських, транспортних і 

речових ресурсів призовників, мобілізованих, 
резервістів, контрактників, військовослужбовців 

територіальної оборони та роти охорони району на 

навчальні збори, змагання, проходження військово-
лікарських комісій, обласного збірного пункту,  

військових частин, навчальних центрів та інших 

формувань, проведення заходів (часткової) 
мобілізації.. 

Протягом 

2017 року 
 

 

 
 

2018 рік 

Пирятинський 

районний військовий 
комісаріат спільно з 

Пирятинською 

райдержадміністраці
єю 

Кошти  

міської 
ОТГ 

7,5 

 

 

 

 

 

17,75 

Проведення заходів щодо оповіщення, розшуку 

осіб, що призиваються за мобілізацією та на 

строкову військову службу до Збройних Сил 
України, перевірки на всій території району та 

міської об’єднаної територіальної громади 

правильності ведення військового обліку та 
бронювання, технічного стану автомобільної 

Протягом 

2017 року 

 
 

 

 
2018 рік 

Пирятинський 

районний військовий 

комісаріат спільно з 
Пирятинською 

райдержадміністраці

єю 

Кошти  

міської 

ОТГ 

2,5 

 

 

 

 

 

8,25 



техніки призначеної до військ, в тому числі оплата 
транспортних послуг та придбання пально-

мастильних матеріалів 

Проведення заходів на вшанування загиблих 

(померлих) учасників бойових дій (АТО) та 

організацій поховань загиблих (померлих) 
мобілізованих (призваних на строкову військову 

службу), призваних за контрактом 

військовослужбовців 

Протягом 

2017 року 

 
 

2018 рік 

 

Пирятинський 

районний військовий 

комісаріат спільно з 
Пирятинською 

райдержадміністраці

єю 

Кошти  

міської 

ОТГ 

1,0 

 

 

 

1,0 

Участь у підготовці та проведенні військово-

економічних мобілізаційних тренувань  

Протягом 

2017 року 

Пирятинський 

районний військовий 
комісаріат спільно з 

Пирятинською 

райдержадміністраці
єю 

Кошти  

міської 
ОТГ 

- 

Створення та утримання на базах та у лікувальних 
установах незнижувальних запасів вакцини, 

медикаментів та медичного майна (у тому числі для 

проходження медичних комісій призовниками та 
військовозобов’язаними) 

Протягом 
2017 року 

 

 
 

2018 рік 

Пирятинський 
районний військовий 

комісаріат спільно з 

Пирятинською 
райдержадміністраці

єю 

Кошти  
міської 

ОТГ 

6,0 

 

 

 

 

6,0 

Здійснення заходів щодо пропагування та агітації 

для відбору кандидатів до вступу та необхідності 

проходження строкової військової служби і 
військової служби за контрактом 

 

Протягом 

2017 року 

 
 

 

2018 рік 

Пирятинський 

районний військовий 

комісаріат спільно з 
Пирятинською 

райдержадміністраці

єю 

Кошти  

міської 

ОТГ 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

Забезпечення друкарською продукцією, 

канцелярським приладдям, оплата поштових витрат 
та витратні матеріали оргтехніки  

 

Протягом 

2017 року 
 

 

 
2018 рік 

Пирятинський 

районний військовий 
комісаріат спільно з 

Пирятинською 

райдержадміністраці
єю 

Кошти  

міської 
ОТГ 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

Проведення заходів щодо вшанування учасників 
бойових дій, урочистих проводів громадян району 

на строкову та контрактну військову службу в 

Збройні Сили України  

 

Протягом 
2017 року 

 

 
 

2018 рік 

Пирятинський 
районний військовий 

комісаріат спільно з 

Пирятинською 
райдержадміністраці

єю 

Кошти  
міської 

ОТГ 

2,5 

 

 

 

 

2,5 



Проведення поточного ремонту приміщень 
Пирятинського районного військового комісаріату. 

 

(згідно з Указом Президента України «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 20 

травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний 

бюлетень України» від 6 червня 2016 року № 
240/2016, пункту 5.3.4. Плану дій щодо 

впровадження оборонної реформи у 2016-2020 

роках, затвердженого Міністром оборони України) 

Протягом 
2017 року 

 

 
 

2018 рік 

Пирятинський 
районний військовий 

комісаріат спільно з 

Пирятинською 
райдержадміністраці

єю 

Кошти  
міської 

ОТГ 

- 

 

 

 

 

90,0 

Ремонт даху Пирятинського районного військового 

комісаріату та призовної дільниці 

Протягом 

2017 року 

Пирятинський 

районний військовий 

комісаріат спільно з 

Пирятинською 

райдержадміністраці

єю 

Кошти  

міської 

ОТГ 

- 

Благоустрій території (монтаж бетонної огорожі по 

фасаду). 

Протягом 

2017 року 

Пирятинський 

районний військовий 
комісаріат спільно з 

Пирятинською 

райдержадміністраці
єю 

Кошти  

міської 
ОТГ 

- 

Забезпечення оргтехнікою  
та іншим обладнанням (LED-телевізорами, ПЕОМ 

(ноутбуками). Забезпечення приміщень меблями 

(згідно Указу Президента України «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 20 

травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний 

бюлетень України» від 6 червня 2016 року № 
240/2016, пункту 5.3.4. Плану дій щодо 

впровадження оборонної реформи у 2016-2020 

роках, затвердженого Міністром оборони України) 

Протягом 
2017 року 

 

 
2018 рік 

Пирятинський 
районний військовий 

комісаріат спільно з 

Пирятинською 
райдержадміністраці

єю 

Кошти  
міської 

ОТГ 

25,0 

 

 

 

30,0 

2. Придбання паливно-мастильних матеріалів для 
забезпечення поставки людських і транспортних 

ресурсів у медичні та військові організаційні 

структури під час часткової мобілізації, призову 
громадян на строкову військову службу; призову 

громадян за контрактом; проведення оповіщення 
призовників, резервістів, заходів по агітації 

громадян на проходження військової службу за 

контрактом; автоперевезення людських і речових 
ресурсів територіальної оборони та роти охорони 

району, проведення навчальних зборів, змагань, 

викликом резервістів. Оцінка стану мобілізаційної 
готовності органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій району 

 

Придбання паливно-мастильними матеріалами для 
забезпечення поставки людських і транспортних 

ресурсів до місць проведення відповідних 

військових заходів, розшуку осіб, які ухиляються 
від проходження військової служби, проведення 

агітації, оповіщення, навчання, учбові збори 

Протягом 
2017 року 

 

 
 

2018 рік 

Пирятинський 
районний військовий 

комісаріат спільно з 

Пирятинською 
райдержадміністраці

єю 

Кошти  
міської 

ОТГ 

9,5 

 

 

 

 

9,5 

 
Всього у 2018 році (бюджет міської ОТГ) 

    175,0  



 

 Додаток 4 

 до Програми 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська область, Пирятинський район 

 

Код відомчої класифікації ____02____________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету ____0219800, 0219770______________ 

Код КЕКВ ____2620, 3220_____ 

 

№ 

з/п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідаль-

ний за 

проведення 

заходу: 

організація 

управління, 

відділ,особа 

Затверджено на 

2018  рік тис. грн 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

    

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загальног

о фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Покращення 

матеріально 

технічної бази 

Пирятинського 

військкомату 

та ефективне 

виконання ним 

завдань з 

підтримки 

обороноздатно

сті району, 

виконання 

мобілізаційних 

завдань, 

підвищення 

рівня 

військової 

підготовки 

резервістів 

Рішення 

37-ї сесії 

міської 

ради від 

04.04.18 

№ 123 

Пирятинський 

районний 

військовий 

комісаріат 

спільно з 

Пирятинською 

райдержадміні

страцією 

 

175,0 

 

    

9
0
,0

 

8
5
,0

 

      

 

 

 Районний військовий комісар О.В. Грицун 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

 

04 квітня 2018 року  

 


