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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35 

E-mail: roda@rv.gov.ua КодЄДРПОУ 13986712

Голові Рівненської обласної ради 
Н а № _______________ від____________ Драганчуку М.М.

Шановний Миколо Миколайовичу!

Відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 04 листопада 
^01%)року № 320 "Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та 
оборонної роботи в Рівненській області на 2016 -  2020 роки" подаємо звіт 
Рівненського обласного військового комісаріату (додається) про хід виконання 
зазначеної Програми.

Заступник голови 
адміністрації І.Тимошенко

Баладир О. І. 695-117

M2 Рівненська обласна державна адміністрація 
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Голові
Рівненської обласної 
державної адміністрації 
Майдан Просвіти, 1, 
м. Рівне, 33028

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
. ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ

Код 08060817
“01” лютого 2017 р.

№ вомр/147

вул. Грабник, 4, м. Рівне, 33023

Направляю на Вашу адресу Звіт про виконання Програми забезпечення 
мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016- 
2020 роки, що затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 04.11.2016 
№320 та фінансується з обласного бюджету.

Додаток: Звіт про виконання Програми, на 4 арк., відкрита інформація, 
тільки адресату

ТВО військового комісара
Рівненського обласного він ового комісаріату
полковник В.О.РЕВКО



Звіт (щоквартальний, щорічний) виконання Програми, що фінансується з обласного бюджету
за період 2016 року

1. Основні дані:
- Назва Програми Про забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016-2020 
роки.
- Номер та дата рішення про прийняття Програми №320 від 04 листопада 2016 року.
- Заплановане фінансування на рік (із врахуванням змін) 934000,00 грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) Рівненський обласний військовий комісаріат.
- Мета Програми Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і
мобілізаиійної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема забезпечення мобілізаиійної 
підготовки, готовності до проведення заходів мобілізації та виконання завдань територіальної оборони.___________
2. Виконання заходів та завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу
Планове

фінансування,
гри.

Дата
проведення Назва, зміст заходу Фактично

профінансовано
Касові

видатки

Завдання І. Мобілізаційна готовність
1 Забезпечення доставки 

мобілізаційних ресурсів 
(людських і транспортних) 
до пунктів збору 
військових комісаріатів та 
пунктів прийому 
військових частин, у тому 
числі придбання пально- 
мастильних матеріалів для 
виконання заходів 
мобілізації

50000,0 2016 Забезпечення доставки 
мобілізаційних ресурсів 
(людських і транспортних) 
до пунктів збору 
військових комісаріатів та 
пунктів прийому 
військових частин, у тому 
числі придбання пально- 
мастильних матеріалів для 
виконання заходів 
мобілізації

не
профінансовано

2 Впровадження та 
забезпечення 
функціонування сучасних 
систем військового обліку: 
придбання комп’ютерної

79000,0 2016 Впровадження та 
забезпечення 
функціонування сучасних 
систем військового обліку: 
придбання комп’ютерної

не
профінансовано



2.
техніки з ліцензійним 
програмним 
забезпеченням та 
витратних матеріалів для їх 
заправки, відновлення і 
обслуговування

техніки з ліцензійним 
програмним 
забезпеченням та 
витратних матеріалів для їх 
заправки, відновлення і 
обслуговування

Завдання II. Забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною
4 Дообладнання системи 

фільтрації повітря пункту 
управління територіальної 
оборони області

43000,0 2016 Дообладнання системи 
фільтрації повітря пункту 
управління територіальної 
оборони області

не
профінансовано

5 Забезпечення ефективного 
функціонування пункту 
управління територіальної 
оборони та командного 
складу підрозділів 
територіальної оборони: 
придбання принтера 
формату АЗ з приладдям 
безперебійної подачі 
чорнил для друкування 
карт

15000,0 2016 Забезпечення ефективного 
функціонування пункту 
управління територіальної 
оборони та командного 
складу підрозділів 
територіальної оборони: 
придбання принтера 
формату АЗ з приладдям 
безперебійної подачі 
чорнил для друкування 
карт

не
профінансовано

6 Створення системи зв’язку 
територіальної оборони 
області:
придбання радіостанцій 
транкінгового зв’язку та 
ретрансляторних 
установок,
у тому числі портативних 
цифрових радіостанцій 
Motorola DP4800,
Motorola DP4400, 
автомобільних цифрових 
радіостанцій транкінгових

482000,0 2016 Створення системи зв’язку 
територіальної оборони 
області:
придбання радіостанцій 
транкінгового зв’язку та 
ретрансляторних 
установок,
у тому числі портативних 
цифрових радіостанцій 
Motorola DP4800,
Motorola DP4400, 
автомобільних цифрових 
радіостанцій транкінгових

не
профінансовано



з
Motorola DP4600, % 
ретрансляторів Motorola 
MTR3000

Motorola DP4600, 
ретрансляторів Motorola 
MTR 3000 *

Завдання III. Підготовка підрозділів територіальної оборони області
7 Придбання речового майна 

для особового складу 
стрілецького батальйону 
(каремати, спальні кішки)

80000,0 2016 ; Придбання речового майна 
для особового складу 
стрілецького батальйону 
(каремати, спальні мішки)

не
профінансовано

8 Придбання спорядження 
для підготовки особового 
складу стрілецького 
батальйону (ліхтарі, 
компаси, мотузки, ? 
карабіни, аптечки, Лопати, 
сокири, пили, казани)

40000,0 2016 Придбання спорядження 
для підготовки особового 
складу стрілецького 
батальйону (ліхтарі, 
компаси, мотузки, 
карабіни, аптечки, лопати, 
сокири, пили, казани)

не
профінансовано

9 Придбання бензинових 
агрегатів для вироблення 
електричного струму

60000,0 2016 Придбання бензинових 
агрегатів для вироблення 
електричного струму

не
профінансовано

10 Придбання колод, бруса, 
жердин, дощок, бетонних 
блоків, поліетиленрвих 
мішків для обладнання 
блокпостів

85000,0 Придбання колод, бруса, 
жердин, дощок, бетонних 
блоків, поліетиленових 
мішків для обладнання 
блокпостів

не
профінансовано

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№
з/п

Витрачені кошти! Одиниці виміру Кількість Сума витрат, 
гри. Контрагент*

1 \ - - - -

2 І - - - -

3 - - ; - -

4 - - - - -

*- Отримувач коштів
перераховуються всі статті витрат, профінансовані у рамках Програми



4. Досягнення запланованих у Програмі результатів

№
з/п

Результати, передбачені Програмою Досягнені програмою результати

Опис Кількісні, якісні 
показники Опис Кількісні, якісні 

показники
вирішення питань за 
тими напрямами, де 

спостерігається дефіцит 
ресурсів з державного 

бюджету, та 
забезпечення 
проведення на 

належному рівні 
мобілізаційної 

підготовки, 
налагодження чіткої 
системи військового 
обліку, накопичення 

якісних мобілізаційних 
ресурсів, виконання 

завдань територіальної 
оброни.

Результат не досягнуто


