
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 січня 2020 року                                                                                              № 03/88-20 

м.Бурштин 

 

Про затвердження міської цільової програми  

«Захисник Вітчизни» на 2020 рік 

 

 Відповідно до статей 25, 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента від 30 січня 2019 року №22/2019 

«Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову 

службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2019 році», 

врахувавши рекомендації постійних депутатських комісій з питань гуманітарної політики, 

з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 

 

 1. Затвердити міську цільову програму «Захисник Вітчизни» на 2020 рік (далі 

Програма, додається). 

 2. Фінансовому відділу міської ради передбачити кошти для реалізації Програми. 

 3. Співвиконавцям забезпечити виконання заходів Програми після її затвердження 

в установленому порядку. 

 4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання Програми 

покласти на керівника Програми – першого заступника міського голови. 

 5. Співвиконавцям Програми (Галицькому РВК) надавати керівнику Програми 

інформацію про стан виконання Програми щоквартально до 02 числа наступного місяця за 

звітним, для узагальнення. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

Міський голова         Роксолана Джура 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення Бурштинської міської ради  

від  29 січня 2020 року № 03/88-19 

 

 

 

 

 

    Міська цільова програма 

                                       «Захисник Вітчизни» на 2020рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник програми:               Бурштинська міська рада 

 

Керівник програми:      перший заступник міського голови 

 

Погоджено: 

 

 

Керуючий справами   виконавчого 

апарату Бурштинської міської ради                        С.ВИДАЙ          

 

Головний бухгалтер 

Бурштинської міської  ради                                     І.ФЕДУНКІВ                    

  

 

Начальник юридичного відділу 

Бурштинської міської ради                                      М.МИХАЙЛИШИН 

 

 

 



ПАСПОРТ 

 цільової  програми  

« Захисник Вітчизни» на 2020 рік  

(далі - Програма) 
 

1.Ініціатор розробленої Програми (замовник) – Бурштинська міська рада. 

2.Розробник Програми - Галицький РВК. 

3.Термін реалізації Програми - 2020 рік. 

4.Етапи фінансування Програми - 2020 рік. 

5.Обсяги фінансування Програми – в межах бюджетних призначень 
 

 Обсяги фінансування, (тис.грн.) 

Всього, 

тис.грн. 

У т.м. за джерелами фінансування: 

Районний 

бюджет 

місцеві 

бюджети 

інші  

джерела 

2020 рік 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 в межах 

бюджетних 

призначень 

 

 

6.Очікувані результати виконання програми: 

 

Виконання Програми дасть можливість направити в лави Збройних Сил 

України (виконання конституційного обов'язку) молодь м.Бурштин та 

с.Вигівка, яка за своїми морально-психологічними та фізичними якостями 

придатна для проходження військової служби. 

 

7. Термін проведення звітності – щоквартально. 

 

 

Замовник Програми: 

 

Бурштинська міська рада      

 

 

 

Керівник Програми: 

 

Перший заступник міського 

голови  м.Бурштин                                  В.ГУЛИК 

 

Розробник Програми: 

 

Військовий комісар 

Галицького районного військового комісаріату   

підполковник                                                                                К.ЯКОВЛЕВ 



Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми 

 
Назва замовника: Бурштинська міська рада 

 

Назва Програми: Міська цільова програма «Захисник Вітчизни» на 2020 рік  

 

№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис. грн.) 

Очікувані результати 

роки всього 

джерела 

фінансування 

міський 

бюджет 

1 

Проведення 3-х денних 

навчально-польових зборів та 

бойової стрільби з АК, закупка 

пального для доставки юнаків 

на полігон с. Лисець 

Галицький 

РВК 
2020 2020 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Придбання паливо-мастильних 

матеріалів, а саме:  

ДП - 125 л;  

Дозволить здійснити:  

- перевезення юнаків на 

полігон у с.Лисець  

2 

Проведення урочистих проводів 

призовників до лав Збройних 

Сил України та інших 

військових формувань (навесні 

призов - 25 чол., восени - 25 

чол.) 

Галицький 

РВК 
2020 2020 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Здійснення заходів для 

організації урочистих проводів 

до лав Збройних Сил України 

(виготовлення загальних 

фотографій, закупівля 

пам’ятних подарунків для 

призовників) 

3 

Вивчення особистих якостей 

призовників, бесід з батьками 

по місцю проживання 

 

Галицький 

РВК 
2020 

 

2020 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Закупівля ПММ 

4 Підготовка необхідних бланків Галицький 2020  в межах в межах Підготовка 1500  бланків для 



№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис. грн.) 

Очікувані результати 

роки всього 

джерела 

фінансування 

міський 

бюджет 

для формування особових справ 

призовників 

РВК 2020 

 
бюджетних 

призначень 

бюджетних 

призначень 

формування особових справ 

призовників 

5 

Доставка призовників на 

обласний збірний пункт для 

відправки до війська (із 

розрахунку 20 відправок за 

призов), транспортні витрати 

Галицький 

РВК 
2020 2020 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Закупівля ПММ для доставки 

призовників на обласний 

збірний пункт для відправки 

до війська (із розрахунку 20 

відправок за призов) 

6 

Доставка призовників, визнаних 

непридатними до військової 

служби за станом здоров’я, для 

перевірки комісією ОЗП 

 

Галицький 

РВК 
2020 

 

2020 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Закупівля ПММ для доставки 

призовників визнаних 

непридатними до військової 

служби за станом здоров’я, 

для  

перевірки комісією ОЗП 

7 

Утримання та забезпечення 

роботи призовної дільниці, 

проведення ремонтних робіт  

 

Галицький 

РВК 
2020 2020 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Створення необхідних умов 

для забезпечення роботи 

призовної дільниці, закупівля 

буд. матеріалів 

8 

Проведення агітаційної роботи 

щодо призову на службу за 

контрактом (виготовлення 

рекламних буклетів, біг-бордів, 

плакатів, друк інформаційних 

матеріалів в місцевій газеті) 

Галицький 

РВК 
2020 2020 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Виготовлення агітаційних 

листівок щодо призову на 

службу за контрактом 1000 

шт. 

9 
Проведення відбору та 

направлення кандидатів для 

Галицький 

РВК 
2020 2020 в межах в межах  



№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис. грн.) 

Очікувані результати 

роки всього 

джерела 

фінансування 

міський 

бюджет 

вступу у вищі військові 

навчальні заклади. 
бюджетних 

призначень 

бюджетних 

призначень 

Всього  

 в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

 

Замовник Програми: 

Міський голова 

м.Бурштин                                                                                                                            Р.ДЖУРА                                      

 

Керівник Програми: 

Перший заступник міського голови 

м.Бурштин                                                                                                                             В.ГУЛИК 

 

Розробник програми 

Військовий комісар 

Галицького районного військового комісаріату 

підполковник                                                                                                                                                       К.ЯКОВЛЕВ 

                                                                        


