
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 12.03.2022 № 48 

с. Руська Поляна 

 

Про забезпечення здійснення 

заходів правового режиму 

воєнного стану в Україні на  

території Руськополянської  

сільської територіальної громади 

 

Відповідно до статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 р. №64 «Про введення воєнного 

стану в Україні», пункту 21 Плану запровадження та забезпечення 

здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 24.02.2022 № 181-р, з метою 

підготовки території Руськополянської сільської територіальної громади до 

оборони в особливий період та забезпечення обороноздатності держави, 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік першочергових заходів підготовки території 

Руськополянської сільської територіальної громади до оборони в особливий 

період та забезпечення обороноздатності держави (додаток 1). 

2. Фінансування першочергових заходів підготовки території 

Руськополянської сільської територіальної громади до оборони в особливий 

період та забезпечення обороноздатності держави здійснювати за рахунок 

коштів місцевого бюджету, власних коштів комунальних підприємств та 

інших не заборонених законодавством джерел. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський  голова                                                                      Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 



                     Додаток 1 

        до рішення виконавчого  

комітету  

від 12.03.2022 № 48 

Перелік 

першочергових заходів підготовки території Руськополянської сільської 

територіальної громади до оборони в особливий період та забезпечення 

обороноздатності держави 

Назва Назва заходу 

Виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

1. Придбання паливо-мастильних матеріалів для 

забезпечення роботи службових автомобілів 

2. Придбання запасних частин для службових 

автомобілів та послуги по їх ремонту 

3. Придбання канцтоварів, миючих та дезинфікуючих 

засобів 

4. Оплата послуг зв’язку та поштових послуг 

5. Оплата послуг за послугами інтернет-провайдерів 

за користування Інтернетом 

6. Оплата послуг із благоустрою населених пунктів  

7. Оплата експлуатаційних послуг, пов’язаних з 

утриманням приміщень (зокрема вивіз сміття) 

8. Придбання медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів 

9. Забезпечення продуктами харчування 

10.  Послуги з поточного ремонту та обслуговування 

комп’ютерної та організаційної техніки 

Комунальне 

господарство 

«Поляна» , 

Комунальне 

підприємство 

«Господар 2017», 

Комунальне 

підприємство 

"Геронимівка" 

Руськополянської 

сільської ради, 

Комунальна 

організація 

«Місцева 

пожежна охорона 

Руськополянської 

сільської ради»  

1. Придбання паливо-мастильних матеріалів для 

забезпечення роботи транспорту та обладнання 

необхідних для проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

2. Придбання запасних частин 

3. Прибдання матеріалів для проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

4. Прибдання матеріалів для проведення робіт із 

благоустрою населених пунктів  

5. Придбання матеріалів для проведення послуг, 

пов’язаних з утриманням будинків і споруд та 

прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття) 

 

 

Сільський  голова                                                                        Олег ГРИЦЕНКО 


