
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сімдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

24 вересня 2020 року № 408 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми „Підтримка Пирятинського 

районного військового комісаріату  

на 2020 рік“ 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят 

дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня    

2020 року № 237 „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 лист Пирятинського 

районного військового комісаріату від 31.08.2020 №1/658, висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 09 квітня 2020 року № 188 

„Про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату  на 2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції, що 

додається. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату на 2020 рік“ 

 

Програма „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату 

на 2020 рік“ затверджена рішенням шістдесят восьмої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 09 квітня 2020 року № 188 на загальну суму 

36660,00 тис. грн.  

Рішенням шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 травня 2020 року № 237 затверджено „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“, у якому 

змінено форму календарного плану додатку 4 до Програми. У зв’язку з цим, а 

також необхідністю приведення у відповідність коду програмної класифікації 

видатків, просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані зміни до Програми. 

Також просимо доповнити додаток 3 „Напрями діяльності та заходи 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2020 рік“ наступним заходом: 
 

№

№ 

п/п 

 

Перелік заходів Затверджено по 

діючій Програмі 

Проект змін 

до Програми 

Пропонується 

для включення 

до Програми та 

фінансування 

1. Оплата послуг з 

медичного огляду 

призовників 

0 + 8490,00  + 8490,00  

 Всього 

по Програмі 

36660,00 +8490,00 45150,00 

 

Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін:                

45150,00 грн. 

 

 

 

Військовий комісар Пирятинського 

районного військового комісаріату  

майор О.В.Грицун 

 

 

 



  Додаток 

до рішення сімдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 24 вересня 2020 року № 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

„Підтримка Пирятинського 

районного 

військового комісаріату  

на 2020 рік“ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирятин 

2020 

 



Зміст 

№ 

п/п 

Найменування розділів Програми, додатків № 

1. Вступ 1 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма 
1 

3. Мета Програми 2 

4. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання Програми 2 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники 
2 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 3 

7. Додатки:  

7.1 Паспорт Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату на 2020 рік“ 

4 

7.2 Ресурсне забезпечення Програми „Підтримка Пирятинського 

районного військового комісаріату на 2020 рік“ 

4 

7.3 Напрями діяльності та заходи Програми „Підтримка 

Пирятинського районного військового комісаріату на  

2020 рік“  

5 

7.4 Календарний план 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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“, „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) були і є важливими елементами 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, забезпечення призову на 

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

альтернативну службу, за мобілізацією та інше) в 2020 році. 

 

2. 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), залежить рівень 

обороноздатності країни, тому виникає необхідність забезпечення його 

ефективного функціонування . Забезпечити таке функціонування можливе за 

рахунок відповідного забезпечення. В той же час власного фінансового 

забезпечення не вистачає для таких завдань, як закупівлі паливно-мастильних  

матеріалів для доставки до місць несення служби (строкову, за контрактом, у 

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

 

3. Мета Програми 

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. 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми є фінансування 

за рахунок коштів місцевих бюджетів – районного бюджету та бюджету міської 

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

заборонені законодавством. 

Обсяг фінансування Програми на 2020 рік становить 45150,00 (сорок 

п’ять тисяч сто п’ятдесят гривень 00 копійок). 

Термін реалізації Програми – 2020 рік 

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Завдання Програми: 

1. 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; 

2. Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення поставки 

людських і транспортних ресурсів до місць проведення відповідних військових 

заходів. 

3. Оплата послуг з медичних оглядів призовників дасть змогу визначити 

придатності за станом здоров'я до військової служби призовників.  

Очікувані результати: 

 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, придбання 

паливно-мастильних матеріалів, що дасть змогу забезпечити відправку 

військовозобов’язаних під час призову на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України, оплата послуг. 

Проведення медичних оглядів призовників дасть змогу визначити 

придатності за станом здоров’я до військової служби призовників, що 

забезпечить добір громадян України, придатних за станом здоров'я до 

військової служби, для укомплектування Збройних Сил України, на основі 

аналізу результатів медичного огляду розробляються заходи щодо 

комплектування Збройних сил України особовим складом, придатним до 

військової служби за станом здоров’я.  



 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Безпосереднє виконання Програми покладається на Пирятинський 

районний  військовий комісаріат (Грицун О.В.).  

Контроль за виконання заходів Програми покладається на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та 

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

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

 

 

 

Військовий комісар 

Пирятинського районного  

військового комісаріату 

майор О.В.Грицун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 1  

до Програми 

 

П А С П О Р Т  
Програми  „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2020 рік“ 

 

1

. 

Ініціатор розроблення Програми Пирятинський районний військовий 

комісаріат 

2

. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення Програми 

Розпорядження міського голови 

 від 12.02.2020  № 30 

3

. 

Розробник Програми Пирятинський районний військовий 

комісаріат 

4

. 

Співрозробник Програми - 

5

. 

Відповідальний виконавець Програми Пирятинський військовий комісаріат, 

Пирятинська районна державна адміністрація, 

Фінансове управління міської ради в частині 

передачі міжбюджетних трансфертів до 

районного бюджету 

6

. 

Учасник Програми Пирятинський військовий комісаріат 

7

. 

Термін реалізації Програми З 01.01.2020 по 30.12.2020 

8

. 

Етапи виконання Програми  

(для довгострокоівих Програм) 

- 

9

. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми  

(для комплексних Програм) 

- 

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього,  

у тому числі: 

45 150  грн. 

1

1

. 

кошти бюджету міської ОТГ 45 150  грн. 

1

2

. 

кошти інших джерел - 

 

Додаток 2 

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2020 рік“ 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ  

2020р. 20__ р. 20__ р. 20__-20__ 

рр. 

20__-20__ рр.  

Обсяги ресурсів усього,  

в тому числі: 

45150,00       45150,00 

бюджет міської ОТГ 45150,00       45150,00  



Кошти небюджетних джерел 0,0     0,0 

 

Додаток 3  

до Програми  
 

Напрями діяльності та заходи 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2020 рік“ 

 

№ Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів Програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерел

а 

фінансу

-вання 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість

), 

тис. грн.,  

у тому 

числі 

Очікуваний 

результат 

1. Оплата 

автоперевезень 

людських, 

транспортних і 

речових ресурсів 

призовників, 

мобілізованих, 

резервістів, на 

навчання,змагання, 

проходження 

військово-

лікарських комісій 

до обласного 

збірного пункту, 

військових частин, 

навчальних центрів 

та інших 

формувань, 

проведення заходів 

(часткової) 

мобілізації. 

Доставка 

призовників для 

проходження 

військово-

лікарської комісії,  

на обласний 

збірний пункт під 

час проведення 

призову на 

строкову військову 

службу, доставка 

резервістів до місць 

призначення. 

 

Квітень 

2020 

року 

Пирятинсь 

кий 

районний  

військовий 

комісаріат 

Бюджет 

міської  

ОТГ 

 

30,06 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення  

вчасної доставки 
людських, 

транспортних і 

речових ресурсів 

призовників, 

мобілізованих, 

резервістів, 

контрактників, 

військовослужбовці

в на навчальні 

збори, змагання, 

проходження 

військово-

лікарських комісій, 

обласного збірного 

пункту, військових 

частин. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання паливно-

мастильних 

матеріалів 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. 

Проведення заходів 

щодо розшуку осіб, 

які ухиляються від 

призову,забезпечен

ня виїздів на 

навчання та учбові 

збори 

Березень 

2020 р 

Пирятинськ

ий  

районний 

військовий 

коміаріат 

Бюджет 

міської 

 ОТГ 

6,6 Своєчасне 

забезпечення 

поставки 

людських і 

транспортних 

ресурсів до місць 

проведення 

відповідних 

військових 

заходів, розшук 

осіб, які 

ухиляються від 

проходження 

військової 

служби, 

проведення 

агітації, 

оповіщення, 

навчання, учбові 

збори. 

 3. Оплата послуг з 

медичних оглядів 

призовників 

Визначення 

придатності за 

станом здоров'я до 

військової служби 

призовників 

жовтень

-грудень 

2020 р. 

Пирятинсь

кий  

районний 

військовий 

коміаріат 

Бюджет 

міської 

 

ОТГ 

8,490 Забезпечення 

добору 

громадян 

України, 

придатних за 



станом 

здоров'я до 

військової 

служби, для 

укомплектуван

ня Збройних 

Сил України; 

аналіз 

результатів 

медичного 

огляду та 

розробка 

заходів щодо 

комплектуванн

я Збройних 

Сил України 

особовим 

складом, 

придатним до 

військової 

служби за 

станом 

здоров'я. 

 

 Всього:     45150,00  

 
Додаток 4  

 до Програми 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська міська рада  

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

Код програмної класифікації 0219770 

 

 

Військовий комісар Пирятинського 

районного військового комісаріату  

майор О.В.Грицун 

 

Рік Правова підстава 

Річний обсяг 

фінансу 

вання Програми 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 

тис.грн 
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2020 Рішення 

75-ї сесії міської 

ради сьомого 

скликання 

від 24 вересня 

2020 року 

№ 408 

45,150 
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Секретар міської ради  Т.Г.Чайка 
 

24 вересня 2020 року 


