
Від  23 листопада 2016р.      Проект рішення   № 463 

м. Бурштин 

 

Про затвердження комплексної програми 

фінансування мобілізаційних заходів населення  

та заходів  з територіальної оборони  на 2017 рік 

 

З метою забезпечення мобілізаційних заходів та заходів з територіальної 

оборони створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації, 

органів місцевого самоврядування, а також готовності населення і території до участі в 

обороні у разі збройної агресії або збройного конфлікту, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісій  з 

питань законності та етики, з питань гуманітарної політики, міська рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити Комплексну програму фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів  з територіальної оборони  на 2017 рік (далі Програма) (додається). 

2. Фінансовому відділу міської ради врахувати обсяги фінансування щодо 

забезпечення заходів Комплексної програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів  з територіальної оборони  на 2017 рік  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В. Гулика, начальника фінансового відділу міської ради О.Петровську,  

голову комісії з питань законності та правопорядку Л.Горвата, голову комісії з питань 

гуманітарної політики І.Мазур. 

 

 

Міський голова    ________________  Р. Джура 

  

Нач. юридичного відділу   ________________  В. Данилюк 

 

 

З проектом рішення ознайомлені:  ________________  В. Гулик 

 

________________  О. Петровська 

 

 

 

 

Проект рішення підготував:  _______________  Т. Батько 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення 463 

Бурштинської міської ради  

від 23 листопада 2016 року 

  

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

ФІНАНСУВАННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАХОДІВ  

З ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ  

НА 2017 РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Бурштин 

2016р. 

 



Додаток 

до рішення  

Бурштинської міської ради 

від 23 листопад 2016 

№ 463 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Назва Програми 
Комплексна програма фінансування мобілізаційних 

заходів населення та заходів  з територіальної оборони  

на 2017 рік 

Підстави для розробки 

Програми 

Закони України: «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про національну поліцію», «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону», «Про Національну гвардію України», «Про 

оборону», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову 

службу» 

Оприлюднення  підготовки 

проекту Програми 

На офіційному веб-сайті міської ради  

 http://burshtyn-rada.if.gov.ua/  

Дата затвердження   

Програми 
 

Головний розробник  

Програми 

Головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної 

роботи  

Відповідальні за  виконання 

програмних  заходів (головні 

виконавці) 

Структурні підрозділи виконавчого органу міської ради, 

Галицький районний військовий комісаріат, виходячи з 

конкретних завдань запропонованих Радою оборони 

області. 

Основні цілі Програми 
Забезпечення мобілізаційних заходів та заходів з 

територіальної оборони 

Основні завдання Програми  

- забезпечення мобілізаційних заходів та заходів з 

територіальної оборони, виконання завдань у районах 

проведення антитерористичної операції; 

- забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття 

громадян, які призиваються на військову службу, 

прибуття техніки на збірні пункти та у військові 

частини; 

- підготовка органів державної влади та місцевого 

самоврядування до мобілізації та роботи в умовах 

особливого періоду; 

- часткове забезпечення територіальних підрозділів 

Збройних Сил України, Національної поліції України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

інших військових формувань та правоохоронних органів 

України, волонтерів матеріально-технічними 

цінностями, технічними засобами, ремонтно-

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/


будівельними матеріалами, засобами індивідуального 

захисту, лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення, продуктами харчування для виконання 

ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту 

населення, заходів з територіальної оборони; 

- проведення заходів з військово-патріотичного 

виховання молоді та заходів з інформаційного 

забезпечення. 

Строк  реалізації Програми  2017 р. 

Фінансування В межах коштів, виділених міським бюджетом  

Система організації  

контролю за виконанням 

заходів Програми 

Міська рада, 

Виконавчий комітет міської ради 

 



 

ПРОГРАМА 

1. Загальна частина 

Суспільно-політична ситуація, що склалася  на сході нашої держави, потребує 

мобілізації зусиль місцевих органів влади і державних структур, відповідальних за 

правопорядок і безпеку в країні та її захист від зовнішнього військового втручання, а 

також значних матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення готовності 

територіальних підрозділів Збройних Сил України, Національної поліції України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань 

та правоохоронних органів України до виконання завдань за призначенням. 

Враховуючи складність ситуації та на виконання законів України «Про оборону», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову 

службу», розроблено комплексну цільову програму фінансування мобілізаційних 

заходів та заходів з територіальної оборони на 2017рік. 

 

2. Мета Програми 

Метою програми є забезпечення мобілізаційних заходів та заходів з 

територіальної оборони. 

Створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації, органів 

місцевого самоврядування та органів державної влади,  а також готовності населення і 

території до участі в обороні у разі збройної агресії або збройного конфлікту, 

здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов'язаної з порушенням 

нормальних умов життя населення та підтримка волонтерського руху. 

 

3. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони, 

виконання завдань у районах проведення антитерористичної операції; 

- забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на 

військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; 

- підготовка органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації 

та роботи в умовах особливого періоду; 

- часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних Сил України, 

Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

інших військових формувань та правоохоронних органів України, волонтерів 



матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними 

матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних 

заходів і цивільного захисту населення, заходів з територіальної оборони; 

- проведення заходів з військово-патріотичного виховання молоді та заходів з 

інформаційного забезпечення. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове  забезпечення  заходів Комплексної  програми  профілактики  

злочинності (додається)  на 2017 рік здійснюється  в  межах  бюджетних асигнувань з 

коштів міського бюджету  на  відповідний  рік, а  також із  залученням  інших  коштів,  

не  заборонених чинним законодавством. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми сприятиме: 

- забезпеченню мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони, 

виконання завдань у районах проведення антитерористичної операції; 

- забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на 

військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; 

- частковому забезпеченню територіальних підрозділів Збройних Сил України, 

Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

інших військових формувань та правоохоронних органів України, волонтерів 

матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними 

матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними мобілізаційних 

заходів і цивільного захисту населення, заходів з територіальної обороноздатності; 

- підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації 

та роботи в умовах особливого періоду; 

- проведенню заходів з військово-патріотичного виховання молоді та заходів з 

інформаційного забезпечення. 

 

 

Гол. спеціаліст з питань діяльності  

правоохоронних органів, оборонної  

та мобілізаційної роботи   _________________  Т.Батько 


