НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
26.05.2020 № 129
Про схвалення проєкту змін до районної
програми організаційного та фінансового
забезпечення проведення у районі заходів,
пов’язаних з допризовною підготовкою
юнаків, проведення приписки до призовної
дільниці і призову громадян України на
строкову та контрактну військову службу
до Збройних Сил України, забезпечення
мобілізаційної підготовки та проведення
мобілізації, надання шефської допомоги
військовим частинам на 2018-2020 роки
На виконання Законів України «Про військовий обов’язок та військову
службу», «Про оборону України», відповідно до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 21 травня 2020 року № 397 «Про
внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
03 березня 2020 року № 214», листа директора комунального некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозька
центральна
районна
лікарня»
Нижньосірогозької районної ради від 22 травня 2020 року № 660, керуючись
статтею 6, пунктом 2 статті 27, пунктом 4 статті 28, пунктом 1 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Схвалити проєкт змін до районної програми організаційного та
фінансового забезпечення проведення у районі заходів, пов’язаних з
допризовною підготовкою юнаків, проведення приписки до призовної
дільниці і призову громадян України на строкову та контрактну військову
службу до Збройних Сил України, забезпечення мобілізаційної підготовки та
проведення мобілізації, надання шефської допомоги військовим частинам на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням ХХІV сесії районної ради сьомого
скликання від 30 березня 2018 року № 608, виклавши у новій редакції:
1.1. Пункт 8, 9 розділу І «Загальна характеристика програми»:
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
2018 рік – 518,0 тис. грн
необхідних для реалізації Програми
2019 рік – 640,6 тис. грн

9.

по роках, всього
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього
у тому числі:
районний бюджет, тис. грн
селищний і сільський бюджети, тис.
грн

2020 рік – 688,3 тис. грн
1846,9 тис. грн

2018 рік – 490,0 тис. грн
2019 рік – 612,6 тис. грн
2020 рік - 660,3 тис. грн
2018 рік - 28,0 тис. грн
2019 рік - 28,0 тис. грн
2020 рік - 28,0 тис. грн
-

інші
джерела
(спонсорські
надходження)
1.2. Розділ ІV «Очікувані результати від виконання Програми, обсяги та
джерела фінансування, термін дії Програми. Ресурсне забезпечення
програми»:
Обсяг коштів, які
2018 рік 2019 рік 2020 рік Усього витрат на
пропонується залучити на
виконання
виконання програми
програми, тис.
гривень
Обсяг ресурсів, усього:
518,0
640,6
688,3
1846,9
у тому числі:
Районний бюджет
490,0
612,6
660,3
1762,9
Селищний
та
сільські
28,0
28,0
28,0
84,0
бюджети
1.3. Підпункт 2.4 пункту 2. «Приписка до призовної дільниці, призов
громадян України на строкову та контрактну військову службу до Збройних
Сил України» Додатку 1 до Програми:
2.4. Проведення
Фінансовий
2020 Районний 74,0 74,0 120,0 268,0
медичного огляду
відділ
бюджет
кандидатів
до
районної
вступу
у
вищі
державної
військові навчальні адміністрації,
заклади, під час Нижньосіропризову громадян
гозькоУкраїни
на
Іванівський
строкову
та
об’єднаний
контрактну
районний
військову службу у
військовий
комунальному
комісаріат
некомерційному
підприємстві
«Нижньосірогозька
центральна районна
лікарня»

1.4. Графу «Всього, тис. грн» пункту 2 Додатку 1 до Програми:
Всього, тис. грн.
217,5 261,8 301,5 780,8
1.5. Графу «Разом, тис. грн» Додатку 1 до Програми:
Разом, тис. грн.
518,0 640,6 688,3 1846,9
2. Головному спеціалісту з питань оборонної, мобілізаційної роботи та
звернень громадян апарату районної державної адміністрації Конюху А.В.
забезпечити в установленому порядку подання до районної ради відповідного
пакета документів для винесення на розгляд сесії районної ради.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації С’єдіну О.В.
Голова районної
державної адміністрації

Павло ПАВЛОВ

