
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

21 грудня 2018 року         № 511 

 

Про внесення змін до Програми 

реалізації Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади  

на 2018-2020 роки (на 2019 рік) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 

25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді» та Указу Президента України від 12.06.2015 

№ 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді», рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 

05.03.2018 року «Про затвердження Програми реалізації Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки , розглянувши пропозиції та 

рекомендації спільного засідання виконкому та постійних комісій міської ради, 

Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми реалізації Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки а саме: 

1.1. У Паспорті Програми у пункті 9 Загальний обсяг фінансових ресурсів 

цифру «452 тис. грн.» замінити на цифру «700 тис. грн»; 

1.2. РОЗРАХУНОК фінансування для забезпечення виконання заходів, 

передбачених Програмою реалізації Концепції допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018- 2020 роки викласти в новій редакції: 

            тис. грн 

№ 

п/п 

Найменування заходу 2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

Джерело 

фінансування 

1 Улаштування кабінетів 

«Захисту Вітчизни»: тирів у 

навчальних закладах, поточні 

ремонти кабінетів 

Гребінківського РВК, 

придбання для навчальних 

 

- 

 

 

 

 

290,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти 

бюджету 

Гребінківської 

міської 

об’єднаної 



закладів і Гребінківського 

РВК: комплектів плакатів, 

навчальних посібників, 

агітаційного матеріалу для 

рекламування військової 

служби за контрактом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

територіальної 

громади 

2 Придбання макетів 

стрілецької зброї та 

боєзапасів 

- 65,0   

3 Придбання навчально-

тренувальної стрілецької 

зброї та набоїв до неї 

- 40,0   

4 Проведення тренувальних 

стрільб з бойової зброї 
- 40,0   

5 Придбання засобів 

індивідуального захисту: 

протигази, медичні аптечки, 

дозиметри, ЗЗК та інше 

- 65,0 

 

  

6 Всього - 500,0  500,0 

 

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії міської 

ради: з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), з питань освіти, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.) та заступника 

міського голови В. Волошина. 

 

 

 Міський голова       В.І. Колісніченко 


