ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять третя сесія VII скликання
РІШЕННЯ
03. 10. 2019

м. Виноградів

№ 807

Про
внесення
змін
до
Програми
матеріально
–
технічного
забезпечення
підрозділу
територіальної
оборони району на 2018 - 2019
роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про оборону України», Положення про
територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України
від 23 вересня 2016 року № 406/2016, наказів та розпоряджень Генерального
штабу Збройних Сил України, спільної директиви Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року
№ Д-322/1/1дск «Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах
України в 2018 році», на підставі клопотання Виноградівської районної
державної адміністрації від 27.09.2019 № 03-09/2369, районна рада вирішила:
1.Внести зміни до Програми матеріально - технічного забезпечення
підрозділу територіальної оборони району на 2018-2019 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 24.11.2017 № 436, а саме:
1.1) Розділ 4. «Фінансове забезпечення Програми» доповнити словами «та
інших, не заборонених діючим законодавством України, шляхів фінансування»;
1.2)Розділ 6. «Заходи щодо фінансового забезпечення виконання
Програми», викласти в новій редакції, що додається.
2.Фінансовому
управлінню
районної
державної
адміністрації
(Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків,
передбачених районним бюджетом на відповідний рік.
3.Районній державній адміністрації щороку до 25 січня інформувати
районну раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради

В. Любка

Додаток до Програми
(у редакції рішення районної
ради від 03.10.2019р. № 807)
Розділ 6. Заходи щодо фінансового забезпечення виконання Програми
№
п/п

Найменування

1

Закупівля
матеріальнотехнічних
засобів,
забезпечення речовим майном,
необхідним для проведення
розгортання
та
бойового
злагодження
підрозділу
територіальної оборони

2

Закупівля засобів мобільного
цифрового
транкіннгового
зв’язку
Всього

Заступник голови районної ради

Виконавці
Виноградівський
районний
військовий
комісаріат

Виноградівський
районний
військовий
комісаріат

2019 рік, тис.
гривень

50

200

250
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