
    
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXIV (позачергової) сесії міської ради VIII скликання 

 

18 березня 2022 року № 2 

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін до «Програми забезпечення 

збору і постачання мобілізаційних ресурсів 

Шепетівської міської територіальної громади 

та участі в організації охорони на випадок 

мобілізації»  

 

Відповідно до статей 26, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення XXII (позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання від 28 лютого            

2022 року № 6 «Про делегування міському голові повноважень щодо видачі розпоряджень з 

питань фінансової діяльності на період запровадження в Україні воєнного стану», згідно 

розпорядження міського голови від 05.03.2022 року № 03-05/40-2022 «Про внесення змін до 

«Програми забезпечення збору і постачання мобілізаційних ресурсів міста Шепетівки та 

участі в організації охорони на випадок мобілізації», у зв’язку з введенням воєнного стану, з 

метою гарантованого забезпечення виконання завдань мобілізації в особливий період, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до «Програми забезпечення збору і постачання мобілізаційних ресурсів 

Шепетівської міської територіальної громади та участі в організації охорони на випадок 

мобілізації» (зі змінами), затвердженої рішенням IV сесії міської ради VІІІ скликання від 24 

грудня 2020 року № 18 «Про затвердження Програми забезпечення збору і постачання 

мобілізаційних ресурсів Шепетівської міської територіальної громади та участі в організації 

охорони на випадок мобілізації», а саме пункти 5, 6, 7 розділу «Заходи з виконання 

Програми, обсяги та джерела фінансування» викласти в новій редакції: 

 

5. Забезпечення перевезення пасажирським 

автотранспортом військовозобов’язаних, 

що призвані на військову службу під час 

мобілізації до навчальних центрів 

Збройних сил України та інших 

військових частин призначення 

ПП «Шепетівське АТП 

16807», приватні 

підприємці перевізники 

Єрашков О. О., 

Петрушенко О. Л., 

Чертовських О. Ю. 

З міського 

бюджету 

116,0 тис. грн. 

6. Забезпечення автотранспортних 

перевезень майна, озброєння і 

боєприпасів для комплектування 

місцевого збройного формування 

охорони 

Шепетівське 

підприємство теплових 

мереж (автомобіль ЗиЛ-

130) 

З міського 

бюджету 

0,0 тис. грн. 

7. Забезпечення підрозділу охорони РТЦК 

та СП засобами зв’язку - раціями малого 

Виконавчий комітет 

Шепетівської міської 

З міського 



  

радіусу дії (5 – 10 км) ради бюджету 

0,0 тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Янушевського В.В. та постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку громади, бюджету, фінансів (голова комісії                   

Олійник Г.В.). 

 

 

Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


