
                                                                                                                                    
 
 
 
 

  
 

Напрями діяльності та заходи  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та 
правоохоронних органів, які беруть участь в антитерористичній операції та дислокуються на території 

Чернігівської області, на 2017 рік 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний результат 

Закупівля обладнання, 
будівельних та інших 

матеріалів 
2017 рік 

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміні-

страції 

Обласний 

бюджет 

1. 

Покращання 
матеріально-
технічного 

забезпечення 
військових 

частин Закупівля запасних 
частин та 

комплектуючих для 
автомобільної техніки 

2017 рік 

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміні-

страції 

Обласний 

бюджет 

960,0 
 

Збереження здоров’я і 

життя, покращання 

побутових умов 

особового складу 

військових частин 

Додаток 1                                                                                                                    
до Програми покращення матеріально-технічного 
забезпечення військових частин та правоохоронних 
органів, які беруть участь в антитерористичній операції та 
дислокуються на території Чернігівської області, на 2017 
рік  в редакції рішення одинадцятої сесії обласної ради 
сьомого скликання від 7 грудня 2017 року  №9-11/VІІ 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний результат 

Організація надання 
послуг з транспортних 

перевезень 
військовозобов’язаних, 
військовослужбовців, 

співробітників 
правоохоронних органів 

до військових частин,  
зони проведення 

антитерористичної 
операції та у зворотному 

напрямку. 

2017 рік 

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміні-

страції 

 

 

Обласний 

бюджет 

398,9 
 

2. 
Надання послуг 
з транспортних 

перевезень 

Закупівля пального для 
забезпечення 

транспортних перевезень 
2017 рік 

Департамент з 
питань 

цивільного 
захисту та 

оборонної роботи 
облдержадміні-

страції 

Обласний 

бюджет 
850,0 

Перевезення 
військовозобов’язаних, 
військовослужбовців, 

співробітників 
правоохоронних 

органів до військових 
частин,  зони 
проведення 

антитерористичної 
операції та у 

зворотному напрямку 

Усього: 2208,9 
 

 

 
Директор Департаменту з питань цивільного  
захисту та оборонної роботи облдержадміністрації                                                                                     С.М.Болдирев 
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