
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  

VІІ  СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 440/27-2017                                                     

від 08 листопада 2017 року                                                                             м. Заставна 

 

Про Заставнівську міську програму підвищення 

ефективності діяльності Заставнівського 

районного військового комісаріату на 2017 рік 

 

Керуючись п. 22. ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ”, „Про військовий обов’язок і 

військову службу ”, „Про оборону ”, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 

березня 2002 року № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення 

призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 

військову службу за контрактом ”, Указом Президента України від 17 березня 2014 

року № 303/2014 „Про часткову мобілізацію ”, розглянувши звернення Заставнівського 

районного військового комісаріату та з метою ефективної, якісної підготовки громадян 

до військової служби, приписки і призову їх на строкову військову службу і 

організованого відправлення призваних до військових частин міська рада,: 

  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Заставнівську міську програму підвищення ефективності діяльності 

Заставнівського районного військового комісаріату на 2017 рік (далі –Програма), що 

додається. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання основних заходів з 

реалізації Заставнівської міської програми підвищення ефективності діяльності 

Заставнівського районного військового комісаріату на 2017 рік. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва 

та регуляторної політики.  

 

 



Додаток №1 
до рішення № ____/27-2017  

 VІІ  скликання від ___ листопада 2017 року 

 

Зміни №2 до Додатку №1 до рішення №278/16-2016 від 23.12.2016 року 

 «ЗАХОДИ до  Програми соціально-культурного розвитку міста Заставна на 2017 рік» 
 

№ 
п/п Назва заходів Орієнтовні обсяги 

фінансування, грн. 
Види витрат Хто проводить 

Термін 
виконання Примітки 

15 Участь у відзначенні професійного свята – Дня 
журналіста - 200,00 

Вручення грамот, квітів та сувенірів 
кращим журналістам за поданням 
керівника 

Міська рада 
Червень  

(06.06.2017) 

Забезпечити 
фінансування 

16 Участь у відзначення професійного свята – Дня 
медичного працівника - 2000,00 

Вручення грамот, квітів та сувенірів 
кращим працівникам закладів 
охорони здоров’я за     поданням 
керівника 

Міська рада 

Червень  

(18.06.2017) 

Забезпечити 
фінансування 

17 Відзначення Дня скорботи та вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні -250,00 

Покладання квітів до пам’ятника 
Воїнам – визволителям та 
Памятника односельчанам 

Міська рада 

Червень  

(22.06.2017) 

Забезпечити 
фінансування 

18 Взяти участь у святкуванні Дня Конституції 
України -120,00 

Покладання квітів до пам’ятника 
Тарасу Шевченку Міська рада 

Червень  

(28.06.2017) 

Забезпечити 
фінансування 

19 Конкурс на кращу ескізну пропозицію 
реконструкції площі -5000,00 

Преміювання кращої ескізної 
пропозиції Міська рада 

 

Липень  

 

Забезпечити 
фінансування 

20 Зустріч учасників Хресного ходу -1000,00 
Закупівля калачів, рушників, 
фруктів та мінеральної води Міська рада 

Липень  

(05.07.2017) 

Забезпечити 
фінансування 

21 Відзначення Дня рибалки -300,00 
Відзначення кращих рибоводів 
грамотами та сувенірами Міська рада 

Липень  

(09.07.2017) 

Забезпечити 
фінансування 

22 Відзначення професійного свята – Дня 
бухгалтера -2000,000 

Відзначення кращих бухгалтерів з 
врученням грамот, квітів та 
сувенірів за поданням керівників 
різних організацій 

Міська рада 
Липень  

(16.07.2017) 

Забезпечити 
фінансування 



23 Святкування Дня Незалежності України -16221,00 

- вручення грамот 

- організація музичного оформлення 
(жива музика); 

- організація культурно-масових 
заходів та спортивних змагань 

Міська рада 
Серпень 

(24.08.2017) 

Забезпечити 
фінансування 

27 Відзначення Дня вихователя та всіх дошкільних 
працівників -3750,00 

Відзначення грамотами, квітами та 
сувенірами працівників за поданням 
керівників 

Міська рада 
Вересень 

(27.09.2017) 

Забезпечити 
фінансування 

27 Підтримка дошкільних навчальних закладів міста 
Заставна 3750,00 

Закупівля електрочайників та 
апаратів для вимірювання тиску 

 
міська рада Листопад 

 

Забезпечити 
фінансування 

45 Проведення новорічних та Різдвяних святкувань 18600,00 

Закупівля товарів для новорічного 
оформлення площі та ялинки до 
Новорічних та Різдвяних свят. 

 
 

міська рада 
Грудень 

 

Забезпечити 
фінансування 

50 Транскордонні зв’язки -23600,00 Прийом закордонної делегації 
 
 

міська рада 
Протягом року 

 

Забезпечити 
фінансування 

 
 
52/1 

 

Забезпечення ефективного та сучасного 

освітнього процесу  

22000,00 

- Закупівля мультимедійних 

проекторів та екранів 

настінних для 

Заставнівських ДНЗ №1,2,3 

на суму 22000 грн., 

 

 
 
 
 

міська рада  Листопад 

 

 

 

Забезпечити 
фінансування 

 
52/2 

 

Привітання з нагоди ювілеїв  

10091,00 

- музичних колонок з нагоди 

50-ти річчя Заставнівського 

ДНЗ №3 для даного ДНЗ на 

суму 5091 грн., 

-  закупівля подарунку для 

Заставнівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з нагоди 55-ти 

річчя із заснування даного 

закладу на суму 5000 грн.. 

 
 
 
 
 

міська рада 
 Листопад 

 

 

 

 

Забезпечити 
фінансування 

 
ВСЬОГО: 0,00  

   

 

 

 

Міський голова                                                        В. Радиш 


