
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять сьомої позачергової сесії восьмого скликання

10.05.2022 м. Березань № 57

Про внесення змін до Програми проведення заходів та робіт з територіальної
оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Першого відділу
Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки на 2022 рік

Керуючись пунктом   22 частини  1  статті  26 Закону України  „Про місцеве
самоврядування в Україні“,  відповідно до Указу Президента України   від   11
лютого  2016  року №  44/  2016  „Про шефську допомогу військовим частинам
Збройних Сил України,  Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України“,  Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми проведення заходів та робіт з територіальної
оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Першого відділу
Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки на  2022  рік,  затвердженої   рішенням Березанської міської ради від
23.12.2021  №376-31-VIII  „Про затвердження Програми проведення заходів та
робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення
Першого відділу Броварського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік“, а саме в пункті 7, розділу
І, загальна характеристика Програми, число 1600000 замінити числом 5800000.

2.  Викласти у новій редакції  „Фінансове забезпечення Програми
проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної
підготовки місцевого значення Першого відділу Броварського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на  2022 рік“,
затверджене   рішенням Березанської міської ради від  23.12.2021 №376-31-VIII
„Про затвердження Програми проведення заходів та робіт з територіальної
оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Першого відділу
Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки на 2022 рік“ (додається).
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3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської
ради (Матвієнко В.М.) передбачити фінансування заходів та завдань  Програми,
в межах фінансових можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного
розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав
споживачів (Тимченко С.В.) та першого заступника міського голови Руслана
ХРУЛЯ.

Міський голова                                                                   Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення тридцять сьомої
позачергової сесії Березанської
міської ради восьмого
скликання
10.05.2022  № 57

Фінансове забезпечення Програми проведення заходів та робіт з територіальної
оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Першого відділу
Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки на 2022 рік

Перелік
заходів

Програми

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансування Очікуваний
результат

Закупівля
предметів,
матеріалів,
обладнання та
інвентарю,
транспортних
засобів,
продуктів
харчування,
ПММ.

Виконавчий комітет
Березанської міської
ради,
підприємства,
установи,
організації,
засновником яких є
Березанська міська
рада та її виконавчий
комітет,
Перший відділ
Броварського
районного ТЦКіСП,
в/ч А7302,
в/ч А3085,
сектор поліцейської
діяльності №1
(м.Березань)
Броварського РУП
ГУ НП в Київській
області,
Броварська районна
рада.

Місцевий
бюджет

(загальний та
спеціальний

фонд)
Інші джерела

5800000
грн

Забезпечення
надання належних
послуг
військовослужбов
цям,
добровольцям
територіальної
оборони,
правоохоронним
органам,
удосконалення
порядку
комплектації та
забезпечення
підрозділів ЗСУ
та територіальної
оборони,
правоохоронних
органів.

Секретар міської ради Олег СИВАК


