
                                                                                                          
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ                                 
РІШЕННЯ    

 

Від 26  січня  2015р.                                                                                                № 05/49-15 

м.Бурштин 

 

Про  програму підтримки 

заходів мобілізації та забезпечення 

територіальної оборони на 2015 рік. 

 

       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,  з метою матеріально-технічної 

підтримки мобілізаційних заходів на території міста та боєздатності батальйону 

територіальної оборони Івано-Франківської області, враховуючи рекомендації 

профільних депутатських комісій,  міська рада  

 

 вирішила: 

 

     1. Затвердити  Програму підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної 

оборони на 2015 рік  згідно додатку. 

    2. Комісії з питань бюджету та економічного розвитку (М.Коцур) при внесенні змін до 

міського бюджету на 2015 рік передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.  

    3. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову Курляка П.І., та 

голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку  Коцура М.М. 

 

 

 

   Міський голова                                                                                                  П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                                                                          Додаток 

                                                                                                     до рішення сесії міської ради 

                                                                                                      №05/49-15 від  26 січня 2015р. 

Програма  

підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної 

оборони на 2015 рік 
 

1. Загальні положення. 

        У зв’язку з різким ускладненням внутрішньої та зовнішньополітичної обстановки,  

виникає потреба в підтримці державних мобілізаційних заходів та забезпеченні 

територіальної оборони із сторони діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, інших військових формувань, сил 

цивільного захисту на підтримку батальйону територіальної оборони Івано-Франківської 

області. 

 

2. Мета Програми. 

 

        Метою Програми є безпосередня допомога та участь міської територіальної громади 

в реалізації районними органами державної виконавчої влади  та місцевого 

самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території району та 

міста, матеріально-технічне забезпечення бійців батальйону територіальної оборони 

Івано-Франківської області. 

 

3. Фінансове забезпечення Програми. 

 

       Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету в 

сумі 55,0 тис.грн. та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством на видатки: 

   1. Виділення коштів для потреб загонів оборони на матеріально-технічні засоби, 

пально-мастильні матеріали, обладнання, лікарські засобів та вироби медичного 

призначення, виготовлення нарукавних пов’язок для особового складу – 30,0 тис.грн. 

   2. Забезпечення робіт по обробці інформації, підготовка довідок, продукції 

роз’яснювального  характеру, організація транспортних послуг, забезпечення пунктів 

оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів засобами зв’язку, документацією 

та обладнанням – 25,0 тис.грн.  

      4.  Реалізація Програми та контроль за виконанням. 

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на міську раду та 

районний військовий комісаріат, виходячи з конкретних завдань, запропонованих Радою 

оборони області.  

5.  Очікувані результати: 

Підвищення значення роботи місцевих органів влади в проведенні якісної 

мобілізації військовозобов’язаних до Збройних  Сил  України. 

 

 

 Заступник міського голови                                                                                      В.Гулик 


