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Зміни до ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ 

з виконання  Програми матеріально – технічного забезпечення Хустського обʼєднаного міського територіального центру 

комплектування  та соціальної підтримки на 2021 – 2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавець 

Джерело 

фінансуван

ня 

Обсяги фінансування,  

тис. грн. 

Очікуваний результат 

та результативні 

показники виконання 

завдань 

2021  

рік 

2022  

рік 

2023  

рік 

2024 

 рік 

2025  

рік 

1. Матеріально – 

технічне 

забезпечення 

Хустського 

обʼєднаного 

міського 

територіального 

центру 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

1.3.Придбання 

комп'ютерної та 

оргтехніки, 

програмного 

забезпечення, 

активного мережевого 

та 

телекомунікаційного 

обладнання. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський ОМТЦК 

та СП, виконавчий 

комітет Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територіаль

ної громади 

50,0     Придбання 

комп'ютерної та 

оргтехніки, 

програмного 

забезпечення, 

активного мережевого 

та телекомунікаційного 

обладнання для 

оптимізації робочого 

процесу. 

1.4. Придбання послуг 

з проведення 

поточного ремонту 

будівлі та приміщень 

ОМТЦК та СП. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територіаль

ної громади 

-150,0 0 0 0 0 Проведення поточного 

ремонту будівлі і 

приміщень  ОМТЦК та 

СП. 

1.5.Придбання 

предметів, матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територіаль

ної громади 

40,0 0 0 0 0 Придбання 

канцелярських товарів 

з метою належного 

функціонування 

установи. 

1.6.Обслуговування 

оргтехніки. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територіаль

ної громади 

20,0 0 0 0 0 Забезпечення 

безперебійної роботи 

оргтехніки з метою 

належного 

функціонування 

установи. 

РАЗОМ за логістикою -40,0 0 0 0 0  



 2

1. 

 

Забезпечення 

заходів призову 

громадян 

України на 

строкову 

військову службу 

та проведення 

військово- 

патріотичної 

роботи щодо 

проходження 

громадянами 

військової 

служби 

1.1. Забезпечення 

фінансування 

перевезення 

призовників до (з) 

обласного збірного 

пункту. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територіаль

ної громади 

40,0 0 0 0 0 Організація та 

забезпечення 

перевезення 

призовників до (з) 

обласного збірного 

пункту. 

РАЗОМ для забезпечення заходів з призову 40,0 0 0 0 0  

РАЗОМ за Програмою 0 0 0 0 0  

 

 

Секретар ради               Василь ГУБАЛЬ 


