
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Позачергова одинадцята 

сесія, третє пленарне 

засідання 

 VIII скликання 

" 15" березня 2022р.   смт Ємільчине №2142 

 

Про Програму  матеріально-

технічного забезпечення заходів з 

мобілізації на території 

Ємільчинської селищної ради  в 

умовах військового стану на 2022 

рік 

 

 

 

З метою організації та фінансування належного матеріально-технічного забезпечення 

заходів з мобілізації на території Ємільчинської селищної ради  в умовах військового стану, 

відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", пункту 17 

частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України та на виконання Указу Президента 

України «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом № 2105-ІХ від 03.03.2022 року,  

селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму  матеріально-технічного забезпечення заходів з мобілізації на 

території Ємільчинської селищної ради  в умовах військового стану на 2022 рік (додається). 

 

 2. Виконавцям заходів Програми забезпечити її виконання . 

 

3. Фінансовому відділу селищної ради щороку передбачати у межах фінансових 

можливостей кошти для фінансування заходів зазначеної Програми. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту,  законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням позачергової 11 сесії,  

третього пленарного засідання 

селищної  ради   

 від  « 15» березня 2022 року № 2142 
 

Програма 

 матеріально-технічного забезпечення заходів з мобілізації на території Ємільчинської 

селищної ради  в умовах військового стану на 2022 рік 

 

1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розробки програми Ємільчинська селищна рада 

2. Розробник програми Ємільчинська селищна рада 

3. Відповідальний виконавець Програми Ємільчинська селищна рада 

4. Учасники програми Відділи селищної ради: освіти, молоді та 

спорту, культури та туризму, 1 відділ 

Новоград-Волинського РТЦК 

5. Термін реалізації програми 2022 рік 

6. Перелік джерел надходження 

грошових коштів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджети Ємільчинської селищної 

територіальної громади, інші кошти, не 

заборонені законодавством України 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

2. Мета  Програми 

Метою Програми є забезпечення проведення заходів мобілізації на території 

Ємільчинської селищної ради  в умовах військового стану в 2022 році, а саме:  

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, 

прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; 

2) здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх 

доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної 

спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, інших військових формувань України; 

3) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших 

матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній 

гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, 

Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту 

інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до 

мобілізаційних планів. 

 

3. Організація виконання заходів та строки виконання Програми. 

 

Відповідальним виконавцем програми є Ємільчинська селищна рада. 



Учасниками Програми є відділи селищної ради: освіти, молоді та спорту, культури та 

туризму, 1відділ Новоград-Волинського РТЦК. 

Програма діє у 2022 році. 

 

4. Управління Програмою та здійснення контролю за її виконанням. 

 

Керівництво, координацію, аналіз реалізації Програми здійснює Ємільчинська селищна 

рада, відповідає за її якісне виконання, та, відповідно, наділяється повноваженнями щодо 

проведення практичних дій для взаємодії з іншими суб’єктами в частині виконання 

запланованих заходів та витрат коштів Програми, які здійснюються відповідно до 

законодавства України. 

Виконавці Програми несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання її 

завдань (за умови належного фінансування та адекватних строків виконання передбачених 

заходів, інших ситуацій, які можливо матимуть місце та не залежатимуть від волі учасників 

(виконавців). 

 

5. Фінансове забезпечення Програми та очікувані результати Програми. 

 

Фінансування Програми планується забезпечити за рахунок бюджету Ємільчинської 

селищної територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України. 

Обсяг коштів, який планується залучити для виконання заходів Програми, визначається 

в межах фінансових можливостей. 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 

- своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, 

прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; 

- здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх 

доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної 

спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, інших військових формувань України. 

 

Заходи Програми та розрахунок коштів для їх виконання 

 

№ Зміст заходу 
Виконавці 

заходів 

Перелік 

необхідної техніки, 

матеріалів та робіт 

Загальна 

сума, 

тис. грн. 

Джерела 

фінансува

ння 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення своєчасного 

оповіщення  громадян, 

які призиваються на 

військову службу 

 

Ємільчинськ

а селищна 

рада, 

старости і 

діловоди 

селищної 

ради, 1 

відділ 

Новоград-

Волинського 

РТЦК 

 

 

Не потребує 

фінансування 
- 

2.  Забезпечення  доставки 

громадян, які 

призиваються на 

військову службу, на 

збірні пункти  

Ємільчинськ

а селищна 

рада, 1 

відділ 

Новоград-

 Придбання паливно-

мастильних 

матеріалів. 

Виділення 

транспортних засобів. 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Бюджет 

територіальн

ої громади, 

інші кошти, 

не 



Волинського 

РТЦК 

 

 заборонені 

законодавст

вом 

3.  Забезпечення  призову 

військовозобов'язаних, 

резервістів на військову 

службу, їх доставки до 

військових частин та 

установ Збройних Сил 

України, Національної 

гвардії України, Служби 

безпеки України, 

Державної прикордонної 

служби України, 

Державної спеціальної 

служби транспорту, 

Державної служби 

спеціального зв'язку та 

захисту інформації 

України, інших 

військових формувань 

України 

Ємільчинськ

а селищна 

рада, відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної 

ради, 1відділ 

Новоград-

Волинського 

РТЦК 

 

 Придбання паливно-

мастильних 

матеріалів. 

Виділення 

транспортних засобів. 

 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Бюджет 

територіальн

ої громади, 

інші кошти, 

не 

заборонені 

законодавст

вом 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 
 

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, покладається на 

першого заступника Ємільчинського селищного голови.  

Організація виконання Програми покладається на Ємільчинську селищну раду  та 

виконавців заходів Програми.  

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

Перший заступник селищного голови                                      Олександр РОМАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

Позачергова 11 сесія, третє пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про Програму матеріально-технічного забезпечення заходів з мобілізації на 

території Ємільчинської селищної ради в умовах військового стану на 2022 рік» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

ПІДСУМОК Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

______________________1_________________26______________0_______________0_______ 

___________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 
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