
Додаток    

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 15-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки 

місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням 

військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову 

службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 

2021 рік 

 
Програма покращення матеріально-технічної бази Корюківського  

РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та 

забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та 

інших військових формувань на 2021 рік (далі – Програма), затверджена 

рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 

лютого 2021 року № 4-4/VІІІ «Про затвердження міських програм». 

Програма розроблена з метою удосконалення військово-патріотичного 

виховання, підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах 

України, підтримання підрозділів територіальної оборони, що дислокуються на 

території громади у боєздатному стані для успішного виконання поставлених 

перед ними завдань, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення 

проведення призову на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до 

проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів 

місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, в т.ч. і як 

субвенція з міського бюджету державному бюджету. 

На виконання Програми у 2021 році було передбачено 99 900,00 грн, 

використано – 83 750,00 грн.  

Основні заходи, які були здійснені в ході виконання Програми є: 

- закупівля (виготовлення) агітаційних матеріалів, друк оголошень –                    

10 000,00 грн; 

- придбання комп’ютера та багатофункціонального пристрою – 10 000,00 

грн; 



- обладнання (переобладнання) будівлі Корюківської РТЦКтаСП згідно 

вимог обладнання районних територіальних центрів (придбано металопластикові 

вікна (4шт.), жалюзі, світильники) – 30 000,00 грн; 

- оплата послуг з тимчасового проживання мобілізованих осіб з 

Корюківської територіальної громади для забезпечення проведення 

територіальних зборів – 33 750,00 грн. Всього було мобілізовано на збори  45 осіб, 

середні витрати на 1 мобілізованого становлять 750,00 грн (витрати включають у 

себе вартість 15 днів проживання).   

Виконання заходів Програми дало змогу: 

- покращити виконання заходів з мобілізаційної підготовки; 

- привести будівлю Корюківського РТЦКтаСП до встановлених вимог 

законодавства; 

- провести навчання з територіальної оборони резервістів з метою отримання 

та удосконалення ними своїх теоретичних знань та навиків, необхідних для 

виконання завдань із захисту територіальної цілісності України. 

У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її 

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 
 


