
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

   

РІШЕННЯ 

________сесії міської ради VІІІ скликання 

 

 

___________ 2021 р.  № ____ 

 м. Шепетівка 

 

Про зміни та доповнення до рішення сесії 

міської ради «Про затвердження програми 

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки 

міста Шепетівки на 2021 - 2025 роки» 

 

   Розглянувши лист Шепетівського об’єднаного міського територіального центру 

комплектування (ОМТЦК та СП) від 28.01.2021 № 47, з метою забезпечення запланованих на 

2021 рік заходів з мобілізаційної підготовки, що стосується делегованих повноважень 

місцевого самоврядування, на виконання положень ст.15 Закону України «Про оборону 

України», ст.18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ст.43 Закону 

України «Про військовий обов’язок та військову службу», у відповідності ст.91 Бюджетного 

кодексу України, керуючись ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Шепетівська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

         1. Внести зміни в рішення LXXVII сесії  Шепетівської міської ради VII скликання від 

17.09.2020 № 11 «Про затвердження програми забезпечення заходів мобілізаційної 

підготовки міста Шепетівки на 2021 - 2025 роки», а саме: 

         - змінити назву рішення, виклавши її у наступній редакції: «Про затвердження програми 

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки Шепетівської міської територіальної громади 

на 2021 - 2025 роки»; загалом по тексту слово «місто» замінити на слова «міська 

територіальна громада»; 

         - загалом по тексту слова «Шепетівський об’єднаний міський військовий комісаріат» 

замінити на «Шепетівський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки», відповідно скорочення «Шепетівський ОМВК» замінити на 

«Шепетівський ОМТЦК та СП», слова «військовий комісаріат» замінити на слова 

«територіальний центр комплектування». 

         2. Внести зміни та доповнення в Програму забезпечення заходів мобілізаційної 

підготовки Шепетівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки, та викласти її у 

новій редакції, змінивши назву, згідно з додатком 1.  

         3. Затвердити кошторис «Програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки 

Шепетівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки»  на 2021 рік згідно з 

додатком 2. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Віталія 

Янушевського та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку громади, 

планування, бюджету, фінансів (голова – Григорій Олійник). 

     

 

 Міський голова                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 
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                                                Додаток 1 

                               до рішення  ________ сесії  

                               міської ради VIIІ  скликання  

                               від ___________2021  № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки  

Шепетівської міської територіальної громади  

на 2021 - 2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний  за  реалізацію  програми  -   Головний спеціаліст по мобілізаційній та 

оборонній роботі виконавчого комітету міської ради               
 

Рівень проведення  -- місцевий 

             
Цільова спрямованість – оборонна 

 

Мета –  забезпечення виконання завдань мобілізаційної підготовки місцевого значення, 

передбачених мобілізаційним плануванням  

 

 

 

 

 

 

 

м. Шепетівка  

 

 
 
 

ПОГОДЖЕНО 

Т.в.о. військового комісара 

Шепетівського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки   

Майор                   Андрій ЛЕВЧЕНКО 
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ПАСПОРТ   Програми 

 

1. Назва програми 

Програма забезпечення заходів мобілізаційної 

підготовки Шепетівської міської територіальної 

громади на 2021 - 2025 роки 

2. Цільова спрямованість Оборонна  

3. Рівень проведення Місцевий  

4. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

5. Розробник програми 
Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній 

роботі  

6. 
Відповідальний 

виконавець програми 

Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній 

роботі  

7. 
Співвиконавці 

програми 

Шепетівський об’єднаний міський територіальний 

центр комплектування та соціальної підтримки;  

приватні підприємці перевізники; місцеві ЗМІ 

8. Мета програми 

Забезпечення виконання завдань мобілізаційної 

підготовки місцевого значення, передбачених 

мобілізаційним плануванням 

9. Зміст програми  

Організація матеріального та іншого ресурсного 

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки 

місцевого значення  

10. 
Сценарний план 

проведення програми 

Програма складається із заходів, які здійснюються за 

окремими сценарними планами 

11. 
Матеріальне 

забезпечення програми 

Матеріальне забезпечення програми здійснює 

фінансове управління  міської ради за поданням 

головного спеціаліста по мобілізаційній та оборонній 

роботі виконавчого комітету, та за рахунок інших 

джерел, що не суперечать чинному законодавству 

12. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми 

 

103,0 тисяча гривень на 1 рік 

515,0 тисяч гривень на протязі 5 років  

 

13. 
Термін реалізації 

програми 

Протягом 2021 - 2025 років 
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1. Передумови 
         Основною передумовою розробки Програми забезпечення заходів мобілізаційної 

підготовки Шепетівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки є потреба 

налагодження стабільного і безперервного виконання завдань мобілізаційної підготовки 

місцевого значення, що обумовлено мобілізаційним плануванням, а також на вимогу  ряду 

нормативно-правових актів, що регламентують  мобілізаційну підготовку територіальних 

громад. 

 

2. Дослідження та аналіз  
2.1. Оцінка поточної ситуації   
     Одною з основних задач мобілізаційної підготовки залишається підготовка професійно 

навчених кадрів, одним із напрямів якої є підбір і направлення призовників через військові 

комісаріати на строкову військову службу в Збройних силах України. 

     При здійсненні мобілізаційної підготовки виникають проблеми з наступних питань: 

- забезпечення бланками особових справ при організації приписки допризовників; 

- доправлення призовників автотранспортом до обласного збірного пункту (ОЗП); 

- доправлення військовозобов’язаних та резервівстів на навчальні (перевірочних) та 

спеціальні військові збори до навчальних центрів ЗСУ, та у військові частини; 

- доправлення кандидатів на військову службу за контрактом до навчальних центрів ЗСУ;  

- організація і контроль ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних; 

- організація інформування військовозобов’язаних та  всього населення, пропаганди.  

     Суттєвого покращення потребує також робота з допризовної підготовки та військово-

патріотичного виховання молоді.               

2.2. Аналіз законодавчої бази 
     Реалізація  Програми направлена на виконання положень наступних законодавчих актів: 

-  Закон України «Про оборону України»; 

-  Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 

-  Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»; 

-  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016  № 921 «Про затвердження Порядку 

організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних»; 

-  Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами); 

-  Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних 

підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194). 

 

3. Мета та основні завдання Програми 
    Метою Програми є забезпечення виконання завдань мобілізаційної підготовки місцевого 

значення, передбачених мобілізаційним плануванням на 2021 - 2025 роки, зокрема: 
    -  забезпечення вивчення якості призовних ресурсів, та приписки до призовної дільниці; 

    -  забезпечення функціонування системи обліку призовників та військовозобов’язаних; 

    -  покращення системи оповіщення призовників та військовозобов’язаних про виклик до 

військового комісаріату; 

    -  забезпечення заходів попередньої підготовки до призову на військову службу під час 

мобілізації; 

    -  забезпечення доправлення призовників до обласного збірного пункту (ОЗП), та на 

медичне дообстеження; 

    - участь військовозобов’язаних та резервістів у навчальних (перевірочних) та спеціальних 

військових зборах; 

    - забезпечення практичних занять з бойової підготовки організаційного ядра 

територіальної оборони;   
    -  інформаційне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації, пропаганди 

служби у війську. 
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4. Заходи з виконання Програми 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Відповідальні 

за виконання, 

учасники 

Очікуваний результат 
Джерела 

фінансу-

вання 

1. 

Організація приписки 

юнаків до призовних 

дільниць, та забезпечення 

вивчення якості призовних 

ресурсів. Друк бланків 

особових справ, посвідчень 

про приписку до призовної 

дільниці, замовлення 

папок для особових справ  

головний 

спеціаліст по 

мобілізаційній 

та оборонній 

роботі;  

військовий 

комісар 

Постановка на військовий 

облік  в Шепетівський 

ОМТЦК та СП чоловіків від 

17 до 27 років 
Бюджет 

міста 

2. 

Забезпечення 

функціонування системи 

обліку призовників та 

військовозобов’язаних. 

Друк бланків особових 

справ 

головний 

спеціаліст по 

мобілізаційній 

та оборонній 

роботі; 

військовий 

комісар 

Охоплення 100% 

призовників і 

військовозобов’язаних 

персонально-якісним 

військовим обліком 

Бюджет 

міста 

3. 

Організація завчасних 

заходів мобілізаційної 

підготовки для  призову на 

військову службу під час 

мобілізації. Друк бланків 

мобілізаційної підготовки, 

мобілізаційних нарядів, 

бланків повісток, 

алфавітних списків та 

інших бланків мобілізації 

головний 

спеціаліст по 

мобілізаційній 

та оборонній 

роботі;  

Шепетівський 

ОМТЦК та СП 

Виконання завдань мирного 

часу з підготовки до 

можливої мобілізації 

людських, технічних, та 

інших ресурсів в особливий 

період 

Бюджет 

міста 

4. 

Доправлення призовників 

автотранспортом до 

областного збірного 

пункту та на медичне 

дообстеження 

головний 

спеціаліст по 

моб. та оборон. 

роботі;  

Шепетівський 

ОМТЦК та СП; 

перевізники 

Виконання завдань з 

завчасної підготовки 

військово навчених кадрів 

за військово-обліковими 

спеціальностями для 

оборони України  

Бюджет 

міста 

5. 

Доправлення 

автотранспортом 

військовозобов’язаних та 

резервістів  до навчальних 

центрів ЗСУ, та до 

військових частин 

проведення військових 

навчань 

головний 

спеціаліст по 

моб. та оборон. 

роботі;  

Шепетівський 

ОМТЦК та СП; 

перевізники 

Забезпечення участі 

військовозобов’язаних  та 

резервістів у навчальних 

(перевірочних) та 

спеціальних військових 

зборах 

Бюджет 

міста 

6. 

Доправлення 

автомобільним 

транспортом кандидатів 

для проходження 

військової служби за 

контрактом  до навчальних 

центрів ЗСУ (один раз на 

рік, команда до 50 чоловік,  

 

Виконання завдань з 

підготовки військово 

навчених кадрів для 

Збройних сил України, 

інших військових 

формувань 

Бюджет 

міста 
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с. Старичі, Львівська обл., 

через Хмельницький 

обласний ТЦК та СП) 

7. 

Доправлення 

автотранспортом  

кадрового складу 

територіальної оборони  на 

практичні заняття  з 

бойової підготовки  

головний 

спеціаліст по 

моб. та оборон. 

роботі;  

Шепетівський 

ОМТЦК та СП; 

перевізники 

Забезпечення необхідного 

рівня  військової підготовки  

кадрового складу 

територіальної оборони  
Бюджет 

міста 

8. 

Інформаційне 

забезпечення заходів 

мобілізаційної підготовки 

та мобілізації, пропаганди 

служби у війську, участь  у 

військово-патріотичному 

вихованні 

головний 

спеціаліст по 

мобілізаційній 

та оборонній 

роботі;  

Шепетівський 

ОМТЦК та СП 

Забезпечення інформовання 

громадян, агітація до 

професійної військової 

служби, участі в 

територіальній обороні, та 

до військової служби в 

резерві  

Бюджет 

міста 

9. 

Організація і контроль 

мобілізаційної підготовки 

сфери управління 

виконкому, а також 

підприємств, організацій 

та установ, що мають 

мобілізаційне завдання  

головний 

спеціаліст по 

мобілізаційній 

та оборонній 

роботі  

Виконання задач 

мобілізаційної підготовки 

виконавчим комітетом, 

підприємствами, 

організаціями та установами 

Шепетівської міської 

територіальної громади 

--- 

10. 

Планування і проведення 

перевірок організації і 

ведення військового обліку 

призовників і 

військовозобов’язаних 

спеціальною комісією, 

призначеною виконавчим 

комітетом 

головний 

спеціаліст по 

мобілізаційній 

та оборонній 

роботі;  

Шепетівський 

ОМТЦК та СП 

Налагодження контролю 

організації і ведення 

військового обліку 

призовників і 

військовозобов’язаних на 

підприємствах, в 

організаціях і установах 

Шепетівської громади 

--- 

11. 

Організація системи 

оповіщення структурних 

підрозділів виконавчого 

комітету та виконавчих 

органів Шепетівської 

міської ради, проведення 

перевірки її дієвості  

головний 

спеціаліст по 

мобілізаційній 

та оборонній 

роботі 

Забезпечення необхідного 

рівня мобілізаційної 

готовності органів 

управління ---  

12. 

Доведення до виконавців 

уточнених мобілізаційних 

завдань встановлених 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

(у разі надходження 

ПКМУ, розпорядження 

ОДА ) 

головний 

спеціаліст по 

мобілізаційній 

та оборонній 

роботі 

Забезпечення необхідного 

рівня мобілізаційної 

готовності міської 

територіальної громади 
--- 

13. 

Організація бронювання 

військовозобов’язаних за 

підприємствами, установами 

та організаціями  

Спеціалісти по 

роботі з 

кадрами 

Забезпечення  

функціонування 

національної економіки в 

особливий період 

--- 
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5. Обсяги та джерела фінансування 

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міської 

територіальної громади у межах асигнувань, передбачених  у бюджеті. 

Обсяги фінансування Програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки 
Шепетівської міської територіальної громади з місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки:  

№ 

з/ 

п 

Заходи за програмою,  

що потребують фінансування з 

міського бюджету 

Загальні 

обсяги 

фінансування 

(тис. грн.). 

Призначення 

Обсяги фінансування по рокам 

(тис.грн.) 
2021 

запл

анов

ано 

2022 

прог

нозо

вано 

2023 

прог

нозо

вано 

2024 

прог

нозо

вано 

2025 

прог

нозо

вано 

 

1. 

 Забезпечення друку бланків 

приписних справ допризовників, 

документів обліку призовників та 

військовозобов’язаних,  бланків 

повісток, бланків мобілізаційної 

підготовки, агітаційної продукції  

13,5 

Виконавчий 

комітет 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

 

2. 

Доправлення призовників 

автомобільним транспортом до 

обласного збірного пункту, та на 

проходження медичного 

дообстеження (весняний призов) 

95 

Виконавчий 

комітет 

19,0 

 

19,0 

 

19,0 

 

19,0 

 

19,0 

 

 

3. 

Доправлення автомобільним 

транспортом військовозобов’язаних 

та  резервістів до навчальних центрів 

ЗСУ та військових частин 

запланованих навчань (с. Старичі, 

Львівська обл., м. Васильків, 

Київської обл., ч-з м. Хмельницький) 

310 

Виконавчий 

комітет 

62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

 

4. 

Доправлення автомобільним 

транспортом кандидатів для 

проходження військової служби за 

контрактом  до навчальних центрів 

ЗСУ  

70 

Виконавчий 

комітет 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

 

5. 

 

  Доправлення автомобільним 

транспортом особового складу 

підрозділу територіальної оборони до 

стрільбища військової частини А1358  

(с. Цвітоха, щоквартально, групами 

по 18 чоловік) 

16 

Виконавчий 

комітет 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

6 

Доведення до населення через ЗМІ 

інформації військового комісара,  

пропагування військової служби за 

контрактом і військової служби в 

резерві 

 

10,5 

Виконавчий 

комітет 

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

 Всього тис. грн.: 515,0 103 103 103 103 103 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній   

та оборонній роботі       Володимир БУЧЕНКО 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК  
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   Додаток 2 

до рішення ________ сесії  

міської ради VIIІ скликання 

від __________2021 № ____ 
 

 
Кошторис 

Програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки  
 Шепетівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

на 2021 рік 
 

№ 

з/ 

п 

Заходи за програмою,  

що потребують фінансування з міського 

бюджету 

Обсяги 

фінансування 

(тис. грн.). 

Призначення 

Обґрунтування кошторису: 

матеріальні засоби (послуги), 

орієнтовна ціна, кількість,  орієнтовна 

сума, термін виконання 

 

1. 

 Забезпечення друку бланків приписних 

справ допризовників, друкованої 

агітаційної продукції, бланків повісток 

для оповіщення військовозобов’язаних, 

бланків документів мобілізаційної 

підготовки  

2,7 

Виконавчий 

комітет 

Замовлення друку бланків документів 

на суму: 2 тис. 700 грн.,   

Термін: жовтень – грудень 2021  

 

2. 

Доправлення призовників 

автомобільним транспортом до 

обласного збірного пункту, та на 

проходження медичного дообстеження 

(весняний призов) 

19,0 

Виконавчий 

комітет 

перевезення автотранспортом   

- протяжність маршруту – 200 км.; 

- орієнт. вартість рейсу – 1 900 грн.; 

- кількість поїздок – 10; 

- затрати часу – 8 год. 

Сума: 19 тис. грн.,  

Термін: квітень – червень 2021 

3. 

Доправлення автотранспортом 

військовозобов’язаних і резервістів до 

навчальних центрів ЗСУ, та до 

військових частин проведення 

військових навчань 

62,0  

Виконавчий 

комітет 

Хмельницький обл. збірний пункт      

- пасажиромісткість – до 18 чол.; 

- протяжність маршруту – 200 км.; 

- орієнт. вартість рейсу – 1 700 грн.; 

- кількість поїздок – 5; Сума: 8 500 
Терміни: Березень – Жовтень 2021 

184 НЦ ЗСУ Львівська обл. с. Старичі  

- пасажиромісткість – до 30 чол.; 

- протяжність маршруту – 680 км.; 

- орієнт. вартість рейсу – 12 500 грн.; 

- кількість поїздок – 2; Сума: 25 000 
Терміни: Травень, Вересень 2021 

169 НЦ ЗСУ Чернігів.обл.с.м.т. Десна  

- пасажиромісткість – до 30 чол.; 

- протяжність маршруту – 670 км.; 

- орієнт. вартість рейсу – 12 500 грн.; 

- кількість поїздок – 1; Сума: 12 500 
Терміни: Травень 2021 

38 НЦ ЗСУ Київська.обл. м.Васильків  

- пасажиромісткість – до 30 чол.; 

- протяжність маршруту – 560 км.; 

- орієнт. вартість рейсу – 10 000 грн.; 

- кількість поїздок – 1; Сума: 10 000 
Терміни: Серпень 2021 

м. Тернопіль; – протяжність: 340 км.  

- пасажиромісткість – до 30 чол.; 

- орієнт. вартість рейсу – 6 000 грн.; 

- кількість поїздок – 1; Сума: 6 000 
Терміни: Червень 2021 
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№ 

з/ 

п 

Заходи за програмою,  

що потребують фінансування з міського 

бюджету 

Обсяги 

фінансування 

(тис. грн.). 

Призначення 

Обґрунтування кошторису: 

матеріальні засоби (послуги), 

орієнтовна ціна, кількість,  орієнтовна 

сума, термін виконання 

4. 

  Доправлення автомобільним 

транспортом кандидатів для 

проходження військової служби за 

контрактом  до навчальних центрів ЗСУ 

(один раз на рік, команда 50 чоловік,  

с. Старичі, Львівська обл., через  

Хмельницький обласний ТЦК ) 

14,0 

Виконавчий 

комітет 

184 НЦЗСУ с. Старичі, Львівська обл, 

через Хмельницький обл. ТЦКтаСП 

- пасажиромісткість – до 50 чол.;  

-  протяжність маршруту – 680 км.; 

- орієнт. вартість рейсу – 14 тис. грн.; 

- орієнтовна кількість поїздок – 1; 

Сума: 14,0 тис. грн.,  

Термін: лютий – грудень 2021 

 

5. 

 

  Доправлення автомобільним 

транспортом особового складу 

підрозділу територіальної оборони до 

стрільбища військової частини А1358  

(с. Цвітоха, щоквартально, групи до 18 

чоловік) 

3,2 

Виконавчий 

комітет 

перевезення автотранспортом  

- протяжність маршруту – 25 км. ; 

- витрати часу  – 5 годин; 

- орієнтовна варт. рейсу – 800 грн. 

- кількість поїздок - 4 

Сума: 3 тис 200 грн.,  

Термін: лютий – грудень 2021 

6 

Доведення до населення через ЗМІ 

інформації військового комісара,  

пропагування військової служби за 

контрактом і військової служби в резерві 

 

2,1 

Виконавчий 

комітет 

Розміщення інформації в місцевих 

газетах  

- 7 грн./ см.
2
,  

- орієнтовно 300 см
2
  

Сума:  2 тис. 100 грн.  

Термін: лютий – грудень 2021 р. 

Всього:  103,0  тис. грн. 
 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній   

та оборонній роботі                   Володимир БУЧЕНКО 

 

Секретар міської ради                   Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення сесії міської ради  

Про зміни та доповнення до Програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки 

Шепетівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки 

 

По суті: 

    Внесені зміни в п.12 ПАСПОРТУ Програми в частині загального обсягу фінансування 

Програми: сума на рік: з 41 тис. грн.  збільшується до 103 тис. грн.,  та до 515 тис. грн. на 5 

років відповідно. 

 

    Додаток 1. 
    Розділ 2. «Дослідження та аналіз», та розділ 3. «Мета та основні завдання Програми» 

доповнюються текстом відповідно пропозиції з листа ОМТЦК та СП:   

   «- доправлення військовозобов’язаних та резервістів на навчальні (перевірочні) та 

спеціальні військові збори до навчальних центрів ЗСУ, та у військові частини, в яких 

проводяться збори»; 

 

    Розділ 4. Заходи з виконання Програми доповнюється пунктом  5  з метою організації 

виконання завдань, запланованих та доведених військовим керівництвом  з початком 2021 

року; та пунктами 9, 10, 11, 12, 13 – з метою ширшого висвітлення основних задач 
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мобілізаційної підготовки місцевого значення. 

 

    Розділ 5.Обсяги та джерела фінансування доповнено пункто3, що витікає з п.5 розділу 4. 

     

    Додаток 2 (кошторис на 2021 рік) доповнено п. 3, що витікає з п. 3 розділу 5 додатку 1, та 

відповідає розкладу навчань. Розрахунок вартості перевезень проведено головним 

спеціалістом по мобілізаційній та оборонній роботі на підставі моніторингу пропозицій 

вартості поїздок від перевізників методом опитування. 

 

По формі: 

 

         - зміни в назву рішення;  

         - загалом по тексту слово «місто» замінити на слова «міська територіальна громада»; 

         - загалом по тексту слова «Шепетівський об’єднаний міський військовий комісаріат» 

замінити на «Шепетівський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки», відповідно скорочення «Шепетівський ОМВК» замінити на 

«Шепетівський ОМТЦК та СП», слова «військовий комісаріат» замінити на слова 

«територіальний центр комплектування». 

 

 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній   

та оборонній роботі                   Володимир БУЧЕНКО 

 

 


