
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

      ________                                                                                          № __________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін 

до Програми забезпечення 

виконання заходів пов’язаних із 

призовом мешканців Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади Донецької області  на 

строкову військову службу до 

лав Збройних Сил Україна на 

2020-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 

16.07.2020 № 7/82-5586” 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін до Програми 

забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом мешканців Лиманської 

об'єднаної територіальної громади Донецької області  на строкову військову службу 

до лав Збройних Сил Україна на 2020-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 16.07.2020 № 7/82-5586”,  керуючись ст. 36, п.1 ч.2 ст. 52 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради  “Про 

внесення змін до Програми забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом 

мешканців Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області  на 

строкову військову службу до лав Збройних Сил Україна на 2020-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 16.07.2020 № 7/82-5586”(додається) 

 

              

 

     Міський голова                                                                                 О.В. Журавльов 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____________                                                                            №_________ 

м. Лиман 

Про внесення змін до Програми 

забезпечення виконання заходів 

пов’язаних із призовом мешканців 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади Донецької області  на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил 

Україна на 2020-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 16.07.2020 № 

7/82-5586 

 

Відповідно до листа відділу обліку та звітності виконавчого комітету Лиманської 

міської ради від 26.11.2020 №02-04/624, з метою покращення виконання та реалізації 

заходів у сфері оборони держави у Лиманській ОТГ щодо призову її мешканців на 

строкову військову службу до лав Збройні Сили України , відповідно до Законів 

України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992р. № 2232-ХІІ із 

змінами та доповненнями, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 

21.10.1993р. № 3543 – ХІІ із змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних» керуючись п.17 ст. 91 

Бюджетного кодексу України ч. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до  Програми забезпечення виконання заходів пов’язаних із 

призовом мешканців Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької 

області  на строкову військову службу до лав Збройних Сил Україна на 2020-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.07.2020 № 7/82-5586, а 

саме: 

1.1.  в паспорті Програми  в п. 9 змінити цифри з “120000” на “143586” 

1.2.  паспорт Програми викласти в новій редакції(додається) 

1.3.  в Додатку №1  до Програми 

        в стовпчику 3 цифри “ 120,0” змінити на “ 143,6” 



        в стовпчику 5 цифри “ 80,0” змінити на 103,6” 

1.4.  Додаток № 1 викласти в новій редакції (додається) 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи, 

вказані в Програмі, за рахунок бюджетних коштів Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук)  

 

 

Міський голова          О.В. Журавльов



                                                                                      

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
 

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 

рада 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми. Законів України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» від 

25.03.1992р. № 2232-ХІІ із змінами та 

доповненнями, «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993р. 

№ 3543 – ХІІ із змінами та доповненнями, 

постанови Кабінету Міністрів України від 

07.12.2016 № 921 «Про затвердження 

Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників і 

військовозобов’язаних», ст. 26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 
 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 

рада 

4 Спів розробники програми Слов’янський об’єднаний міський 

військовий комісаріат 

5 Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконавчий комітет Лиманської міської 

рада 

6 Учасники Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 

рада Слов’янський об’єднаний міський 

військовий комісаріат, перевізники 

7 Термін реалізації Програми 2020-2021 

8 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

9 Коштів місцевого бюджету 143586 грн. 

10 Кількісні та якісні критерії 

ефективності 
Розв’язання проблеми покращення 

виконання та реалізації заходів у сфері 

оборони держави у Лиманській ОТГ щодо 

призову її мешканців на строкову 

військову службу до лав Збройні Сили 

України  

 

 

 



 

 

                                                                                                       Додаток №1 

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

                                                                                                                             тис.грн 

№ 

з/п 

Заходи, що 

плануються 
Всього 

Роки 

Примітки 

2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Організація 

транспортного 

забезпечення 

призовників 

Лиманської ОТГ 

до обласного 

збірного пункту в 

м. Маріуполь та в 

зворотному 

напрямку 

143.6 40.0 103.6 

 

 

 

 

Бюджет Лиманської 

ОТГ 

 

 

Всього 
143.6 40.0 103.6 

Бюджет Лиманської 

ОТГ 

 

 

 

Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи 

та військового обліку  

виконавчого комітету міської ради                  В.І. Титаренко 

 

 

Секретар міської ради                                                                                   Н.В. Ляшко 

 


