
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
голови обласної державної адміністрації - 

начальника обласної військової адміністрації

0 9  2022 року № -/£

Про зміни до Програми 
забезпечення мобілізаційної 
підготовки та оборонної 
роботи в Рівненській 
області на 2021 - 2023 роки

На виконання Законів України "Про правовий режим воєнного стану", 
"Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану 
в Україні", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону 
України", "Про місцеві державні адміністрації", Указів Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", 
від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію", рішення 
Рівненської обласної ради від 05 березня 2022 року № 476 "Про делегування 
Рівненській обласній державній військовій адміністрації окремих 
повноважень на період дії воєнного стану в Україні", з метою забезпечення 
заходів мобілізаційної готовності та виконання завдань територіальної 
оборони:

1. Затвердити зміни до Програми забезпечення мобілізаційної 
підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 - 2023 роки 
(далі - Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 16 грудня 2020 року № 780 (зі змінами) та затвердженої 
рішенням Рівненської обласної ради від 11 березня 2021 року № 66 
(зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при внесенні 
змін до обласного бюджету передбачати кошти на виконання заходів 
Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
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3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 21 лютого 2022 року № 101 "Про зміни до 
Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в 
Рівненській області на 2021 - 2023 роки".

Начальник обласної
військової адміністрації Віталій КОВАЛЬ



Додаток
до розпорядження голови 
облдержадміністрації -  
начальника обласної військової 
адміністрації
££ аз. гог£ № 'ґє

Зміни до Програми забезпечення
мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 -  2023 роки

1. Додаток 1 до Програми викласти в такій редакції:

"Додаток 1 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області
на 2021 - 2023 роки

№ Н айм енування заходу

О бсяг витрат, 
тис. гривень

Д ж ерело
ф інансування

Головний розпорядник та 
виконавці заходів

2021
рік

2022
рік

2023
рік

Завдання І. М обілізаційна готовність

1. П ридбання пально-м астильних матеріалів, оплата 
транспортних послуг:
для забезпечення проведення перевірки орган ізац ії та  
ведення військового обліку, забезпечення 
ф ункціонування систем и військового обліку та 
броню вання в ійськовозобов’язаних на період 
м обіл ізац ії та на воєнний час в органах держ авної

270,0 5270,0 270,0 О бласний
бю дж ет

М ісцеві
бю дж ети

О бласна військова 
адміністрація, управління 

інфраструктури та 
пром исловості обласної 
держ авної адміністрації, 

Р івненський обласний 
територіальний центр
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№ Н айменування заходу

О бсяг витрат, 
тис. гривень

Джерело
фінансування

Головний розпорядник та 
виконавці заходів

2021
рік

2022
рік

2023
рік

влади, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях та 
навчальних закладах;
для забезпечення доставки резервістів та 
військовозобов’язаних до пунктів збору військово- 
організаційних структур Збройних Сил України та 
інших військових формувань на навчальні збори; 
для забезпечення доставки офіцерів запасу, яких 
призиваю ть на військову службу за призовом , осіб 
оф іцерського складу до навчальних центрів на курси 
підготовки та підвищ ення кваліфікації; 
для доставки мобілізаційних ресурсів (лю дських і 
транспортних) до пунктів збору військово- 
організаційних структур Збройних Сил У країни та 
інш их військових формувань під час мобілізації; 
для забезпечення доставки призовників під час 
проведення призовів громадян на строкову військову 
службу;
для перевезення військовослуж бовців Збройних Сил 
У країни та інш их складових сил оборони; 
для евакуації населення.

комплектування та соціальної 
підтримки

2. В провадж ення та забезпечення ф ункціонування 
сучасних систем військового обліку: 
придбання ком п’ю терної техніки з ліцензійним 
програмним забезпеченням , оргтехніки та витратних 
м атеріалів для їх  заправки, відновлення і 
обслуговування

5 5 0 ,0 1200,0 650,0 О бласний
бю дж ет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрем а бригада 

територіальної оборони
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№ Найменування заходу

О бсяг витрат, 
тис. гривень

Джерело
фінансування

Головний розпорядник та 
виконавці заходів

2021
рік

2022
рік

2023
рік

->
3 . П ридбання, виготовлення бланкової та рекламної 

продукції
49.0 49,0 49,0 О бласний

бю дж ет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
цен тр комплектування та 

соціальної підтримки

Разом за завданням 1 869,0 6519,0 969,0

Завдання П. Забезпечення функціонування системи управління територіальною  обороною

1 . С творення системи зв 'язку  територіальної оборони 
області:
придбання радіостанцій транкінгового зв 'я зк у  та 
ретрансляторних установок та комплектую чих до 
них.
О плата послуг їх монтажу, встановлення та 
утримання

482.0 1046,0 992,0 О бласний
бю дж ет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрем а бригада 

територіальної оборони

2. О плата послуг з оперативно-технічного 
обслуговування радіоелектронних засобів

48,0 96,0 48,0 О бласний
бю дж ет

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрем а бригада 

територіальної оборони

Разом за завданням  II 530,0 1142,0 1040,0



4

№ Н айменування заходу

О бсяг витрат, 
тис. гривень

Джерело
фінансування

Головний розпорядник та 
виконавці заходів

2021
рік

2022
рік

2023
рік

Завдання III. П ідготовка підрозділів територіальної оборони області

1 . Проведення заходів енергозбереження приміщ ень 
підрозділів сил територіальної оборони (в тому числі 
придбання необхідних будівельних матеріалів) та 
інше.

1000,0

13000,0

О бласний
бю джет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрема бригада 

територіальної оборони
2. О блаш тування кімнат для роботи реж имно- 

секретного органу та кімнати для зберігання зброї. 
П ридания необхідних меблів та інвентарю  та інше

1500.0

5000.0

О бласний
бю дж ет

М ісцеві
бюджети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрема бригада 

територіальної оборони
-> Створення та обслуговування ком плексної системи 

захисту інформації автом атизованої системи класу
II |  м

390.0

500.0

О бласний
бю дж ет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрем а бригада 

територіальної оборони
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№ Н айменування заходу

О бсяг витрат, 
тис. гривень

Джерело
фінансування

Головний розпорядник та 
виконавці заходів

2021
рік

2022
рік

2023
рік

4. П ридбання одягу та іншого спорядження для 
військовослуж бовців Збройних Сил України та інших 
складових сил оборони.
П ридбання спорядження для підготовки особового 
складу підрозділів сил територіальної оборони 
області (ліхтарі, компаси, мотузки, карабіни, аптечки, 
лопати, сокири, пили, казани)

40,0 4000.0

500.0

40,0 О бласний
бю джет

М ісцеві
бюджети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрем а бригада 

територіальної оборони
5. П ридбання колод, бруса, жердин, дощ ок, бетонних 

блоків, поліетиленових міш ків для обладнання 
блокпостів

85,0 410.0

500.0

7,0 О бласний
бю джет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрем а бригада 

територіальної оборони
6. П ридбання пально-мастильних матеріалів, оплата 

транспортних послуг для перевезення зброї та 
боєприпасів з військових баз (складів) до місць 
ф ормування підрозділів Збройних Сил У країни та 
інш их складових сил оборони, а також  інших 
необхідних матеріальних засобів

40,0 2180,0

500,0

40,0 О бласний
бю джет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, управління 

інфраструктури та 
промисловості обласної 
держ авної адміністрації, 

Р івненський обласний 
територіальний центр 

комплектування та соціальної 
підтримки, Регіональне 

управління Сил 
територіальної оборони 

"Захід", 104 окрем а бригада 
територіальної оборони
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№ Н айменування заходу

О бсяг витрат, 
тис. гривень

Джерело
фінансування

Головний розпорядник та 
виконавці заходів

2021
рік

2022
рік

2023
рік

7. О плата послуг за стрибки з парашутом підрозділів 
з ери то ріальної оборон и

168,0 168,0 168,0 О бласний
бю джет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація. Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки
8. О плата послу]’ з відновлення та ремонту військової 

техніки та інш ої спецтехніки
1000,0 О бласний

бю джет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
підприємства, установи, 

організації
Разом за завданням III 333,0 10648.0

20000.0

255,0 Обласний
бю дж ет

М ісцеві
бюджети

Завдання IV . Військово-патріотичне виховання та підготовка м олоді до служби в Збройних Силах У країни, Н аціональної гвардії 
У країни та Д ерж аній прикордонній службі У країни

1 . П ридбання матеріалів для господарської діяльності 50,0 50,0 50,0 Обласний
бю джет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 

обласний територіальний центр 
комплектування та соціальної 

підтримки, Регіональне 
управління Сил територіальної 

оборони "Захід", 104 окрема 
бригада територіальної оборони

2. П роведення заходів енергозбереж ення — заміна 
віконних блоків, зовніш ніх та  внутріш ніх дверей 
обласного збірного пункту Рівненського обласного

190,0 О бласний
бю джет

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 

обласний територіальний центр
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№ Н айменування заходу

О бсяг витрат, 
тис. гривень

Джерело
фінансування

Головний розпорядник та 
виконавці заходів

2021
рік

2022
рік

2023
рік

територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки

М ісцеві
бю джети

комплектування та соціальної 
підтримки

о Виготовлення бланкової продукції 49,0 98,0 49,0 О бласний
бю джет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 

обласний територіальний центр 
комплектування та соціальної 

підтримки, Регіональне 
управління Сил територіальної 

оборони "Захід", 104 окрема 
бригада територіальної оборони

4. П ридбання канцелярських товарів 20,0 40,0 20,0 О бласний
бю дж ет

М ісцеві
бюджети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрема бригада 

територіальної оборони

5. П ридбання інформаційних стендів, виготовлення 
реклам ної продукції про військову службу в 
Збройних Силах У країни

70,0 90,0 20,0 О бласний
бю дж ет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація, Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрема бригада 

територіальної оборони



№ Н айменування заходу

О бсяг витрат, 
тис. гривень

Джерело
фінансування

Головний розпорядник та 
виконавці заходів

2021
рік

2022
рік

2023
рік

6. О плата послуг рекламування військової служби в 
Збройних Силах України

15,0 30,0 15.0 О бласний
бю джет

М ісцеві
бю джети

О бласна військова 
адміністрація. Рівненський 
обласний територіальний 
центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
"Захід", 104 окрема бриі ада 

територіальної оборони
Разом за завданням  IV 394,0 308,0 154,0

Всього за Програмою: 2126,0 18617.0

20000.0

2418,0 О бласний
бю дж ет

М ісцеві
бю джети



2. Додаток 2 до Програми викласти в такій редакції:

"Додаток 2 до Програми

ПАСПОРТ
Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи 

Рівненській області на 2021 -  2023 роки

1. Найменування Програма забезпечення мобілізаційної 
підготовки та оборонної роботи в Рівненській 
області на 2021 -  2023 роки

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення 
Програми

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 16.12.2020 № 780 
"Про Програму забезпечення мобілізаційної 
підготовки та оборонної роботи в Рівненській 
області на 2021 - 2023 роки"

3. Ініціатор розроблення 
Програми

Рівненська обласна державна 
адміністрація, Рівненський обласний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

4. Розробник Програми Рівненський обласний територіальний 
центр комплектування та соціальної підтримки, 
Рівненська обласна державна адміністрація

5. Головний Рівненська обласна військова
розпорядник коштів адміністрація, управління інфраструктури та 

промисловості обласної державної адміністрації
6. Відповідальні 

виконавці Програми
Рівненська обласна військова 

адміністрація, управління інфраструктури та 
промисловості обласної державної 
адміністрації, Рівненський обласний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки, Регіональне управління 
Сил територіальної оборони "Захід", 104 окрема 
бригада територіальної оборони

7. Учасники Програми Рівненська обласна військова 
адміністрація, управління інфраструктури та 
промисловості обласної державної 
адміністрації, Рівненський обласний 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки, Регіональне управління 
Сил територіальної оборони "Захід", 104 окрема 
бригада територіальної оборони
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8. Термін реалізації 
Програми

2021 -  2023 роки

9. Джерела 
фінансування

Обласний бюджет, місцеві бюджети, 
субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

10. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, за рахунок 
коштів обласного та 
місцевих бюджетів

43 161,0 тис. гривень

з них:
2021 рік 2126,0 тис. гривень
2022 рік 38617,0 тис. гривень
2023 рік 2418,0 тис. гривень

Начальник відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації / /

/
>* /

' Л -

Сергій КОСЯК


