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Рівненська обласна рада

На виконання пункту 2 рішення Рівненської обласної ради 
від 04 листопада 2016 року № 320 "Про Програму забезпечення мобілізаційної 
підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016 - 2020 роки" 
(зі змінами) та листа Рівненської обласної ради від 12 січня 2021 року 
№ 01/12-18р обласна держана адміністрація направляє інформацію про хід 
виконання заходів зазначеної програми.
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Інформація
про хід виконання у 2020 році рішення Рівненської обласної ради 

від 04 листопада 2016 року № 320 "Про Програму забезпечення мобілізаційної 
підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016 - 2020 роки"

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в 
Рівненській обласні на 2016 - 2020 роки розроблена з метою забезпечення на 
території області заходів мобілізаційної підготовки, організації та виконання 
завдань територіальної оборони відповідно до вимог Законів України 
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про оборону України".

Програма схвалена розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 16 вересня 2016 року № 569 (зі змінами) та затверджена 
рішенням обласної ради від 04 листопада 2016 року № 320 (зі змінами).

Протягом 2016 - 2020 років на виконання заходів Програми виділено та 
профінансовано 3728,0 тис. грн. ( у 2017 році -  580,0 тис. грн., у 2018 році - 
948,0 тис. грн., у 2019 році -  1000,0 тис. грн., у 2020 році -  1200,0 тис. грн.), 
а саме:

на виконання пункту 1, з метою забезпечення доставки мобілізаційних 
ресурсів (людських і транспортних) до пунктів збору військових частин, 
здійснено закупівлю пально-мастильних матеріалів (330,0 тис. грн.);

на виконання пункту 2 щодо впровадження та забезпечення 
функціонування сучасних систем військового обліку, придбано системні блоки 
з ліцензійним програмним забезпеченням, монітори, принтери, ноутбуки 
(800,0 тис. грн.);

на виконання пункту 3 стосовно придбання будівельних матеріалів та 
вікон для забезпечення заходів теплозбереження Рівненського обласного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, придбано 
вікна і дверні блоки (200,0 тис. грн.);

на виконання пункту 6, з метою створення системи зв’язку територіальної 
оборони області, придбано автомобільні цифрові радіостанції транкінгові 
Motorola DM 4600 та ретрансляторні установки Motorola SLR 5500 і 
комплектуючі до них (1550,0 тис. грн.);

на виконання пункту 9, з метою перевезення зброї та боєприпасів з 
військових баз (складів) до місць формування підрозділів територіальної 
оборони, придбано пально-мастильні матеріали (100,0 тис. грн.);

на виконання пункту 13 стосовно відновлення пункту технічного 
обслуговування та ремонту військової частини А 4240 придбано обладнання, 
матеріали, інвентар та проведено відповідні ремонтні роботи (388,0 тис. грн.);

на виконання пункту 14 з метою реконструкції об’єктів водопостачання 
та лазні військової частини A4152 виділено кошти на придбання будівельних 
матеріалів (360,0 тис. грн.).



Заходи Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної 
роботи в Рівненській області на 2016 - 2020 роки, у зв’язку із обмеженим 
фінансуванням, виконано частково.

Станом на 01 січня 2021 року розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 16 грудня 2020 року № 780 схвалено Програму забезпечення 
мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області 
на 2021 - 2023 роки та підготовлено необхідні матеріали на чергову сесію 
обласної ради.


