
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  

Голованівської районної ради  

від 2 лютого  2018 року № 280 

(із змінами внесених рішенням 

районної ради від  22 лютого 2019 року 

№ 375) 

 

КОШТОРИС 

видатків для виконання комплексної програми  

«Захисник Голованівщини» на 2018-2020 роки 

 

№ 

п/п 
Назва програми 

Відповідальні за 

забезпечення реалізації 

програм 

Термін 

виконан

ня 

Фінансове забезпечення (тис.грн. ) Результат впровадження 

Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансування 

у тому числі за рахунок 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

Районний  

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

інших 

джерел 

фінансуванн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МОБІЛІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 Мобілізаційна підготовка 

та надання підтримки  

військовим частинам 

Збройних Сил України, 

Національної гвардії  

України 

 

Сектор запобігання і 

виявлення корупції 

мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату 

райдержадміністрації 

2018 рік 200,0 - - 200,0 - Надання підтримки  військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, сприяння вирішенню 

питань, пов’язаних із задоволенням  

соціально - побутових потреб 

військовослужбовців військових частин 

Збройних сил України, Національної 

гвардії України, надання допомоги у 

забезпеченні військових частин 

продовольством, пально-мастильними  

матеріалами та матеріально – технічними 

засобами, проведення робіт з 

реконструкції та ремонту приміщень, в 

яких розміщуються військові частини 

2019 рік 220,0 - - 220,0 - 

2020 рік 240,0 - - 240,0 - 

      

2 Перевезення 

військовозобов’язаних 

(резервістів), 

 

Сектор запобігання і 

виявлення корупції, 

2018 рік 60,0 - - 60,0 - Для мобілізаційних заходів і оповіщення 

населення, перевезення мобілізованих на 

збірні пункти та у військові частини, 
2019 рік 80,0 - - 80,0 - 

2020 рік 100,0   100,0 - 



контрактників, 

мобілізованих на збірні 

пункти та у військові 

частини (перевезення) 

мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату 

райдержадміністрації, 

Голованівський районний 

військовий комісаріат  

      військовозобов’язаних (резервістів), 

контрактників  

3 Організація проведення 

призову громадян району 

на строкову військову 

службу (перевезення) 

Сектор запобігання і 

виявлення корупції,  

мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату 

райдержадміністрації, 

Голованівський районний 

військовий комісаріат  

2018 рік 100,0 - - 100,0 - Перевезення призовників на обласну 

медичну комісію в м. Кропивницький на 

обласний збірний пункт для відправки до 

лав Збройних Сил України 

2019 рік 120,0 - - 120,0 - 

2020 рік 150,0 - - 150,0 - 

      

4 Виготовлення 

агітаційної продукції  

 

Сектор запобігання і 

виявлення корупції,  

мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату 

райдержадміністрації, 

Голованівський районний 

військовий комісаріат  

2018 рік 10,0 - - 10,0 - Проведення рекламно-агітаційної роботи, 

розробки, друку та розповсюдження 

друкованої продукції, а саме флаєрів, 

агітаційних білбордів, плакатів, стенди з 

агітаційними матеріалами стосовно 

популяризації військової служби за 

контрактом, призову громадян на 

військову строкову службу. 

2019 рік 12,0 - - 12,0 - 

2020 рік 15,0 - - 15,0 - 

      

5 Виплата одноразової 

грошової допомоги 

громадянам району, 

відібраним та 

направленим 

Голованівським РВК для 

проходження військової 

служби за контрактом у 

Збройні Сили України, 

віддаючи приорітет 

заохочення в бойові 

військові частині 

оперативного 

командування «Південь» 

 

Сектор запобігання і 

виявлення корупції,  

мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату 

райдержадміністрації, 

Голованівський районний 

військовий комісаріат, 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

2018 рік 80,0 - - 80,0 - Матеріальне стимулювання відібраних 

кандидатів на військову службу за 

контрактом віддаючи приорітет 

заохочення в бойові військові частині 

оперативного командування «Південь» 

шляхом виплати одноразової 

матеріальної допомоги. 

Створення позитивної динаміки росту 

кількості подачі заяв кандидатами для 

проходження військової служби за 

контрактом у Збройних Силах України. 

 

2019 рік 100,0 - - 100,0 - 

2020 рік 120,0 - - 120,0 - 

      

6 Витрати на забезпечення 

заходів територіальної 

оборони на території 

району 

 

Сектор запобігання і 

виявлення корупції,  

мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату 

райдержадміністрації, 

Голованівський районний 

2018 рік 500,0 - - 500,0 - Належне виконання комплексу 

організаційних і практичних заходів, 

спрямованих на виконання завдань з 

територіальної оборони в районі 

територіальної оборони  

2019 рік 800,0 - - 800,0 - 

2020 рік 1 000,0 - - 1 000,0 - 

      



військовий комісаріат  

7 створення в районі 

незнижувального запасу 

пально-мастильних 

матеріалів для 

забезпечення доставки 

транспортних засобів і 

техніки до визначених 

пунктів передачі   

відділ юридичної 

мобілізаційної та режимно-

секретної роботи 

запобігання і виявлення 

корупції апарату 

райдержадміністрації; 

Голованівський районний 

військовий комісаріат 

2019 рік 400,0 - - 200,0 - Забезпечення доставки транспортних 

засобів і техніки до визначених пунктів 

передачі, за поданням військових 

комісаріатів, створюється на 

автозаправних станціях незалежно від 

форми власності незнижувальний 

запас пально-мастильних матеріалів у 

обсязі, достатньому для забезпечення 

заправки пальним встановленої 

кількості транспортних засобів і 

техніки під час мобілізації 

  

ВСЬОГО 

 2018 рік 950,0 - - 950,0 -  

2019 рік 1 732,0 - - 1 732,0 - 

2020 рік 1 625,0 - - 1 625,0 - 

------------------------- 
 


