Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28 листопада 2018 року
м.Бурштин

№ 19/62-18

Про затвердження Програми
фінансування мобілізаційних заходів
населення та заходів з територіальної
оборони на 2019-2020 роки
З метою матеріального забезпечення роботи програми, відповідно до Законів
України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанов Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2000 року № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і
про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», від 21 березня 2002
року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом», від 03.06.2013 р. № 389 «Про затвердження Положення про військові
комісаріати», від 28 грудня 2000 р. № 1921 «Про затвердження Положення про військовотранспортний обов'язок» в редакції від 17.06.2015 р. № 405, Указу Президента України від
14 січня 2015 року № 15/2015 «Про часткову мобілізацію», інших нормативно-правових
актів міської ради, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань
бюджету та економічного розвитку, з питань законності та етики, міська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з
територіальної оборони на 2019-2020 роки, далі - Програма (додається).
2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради Івано - Франківської області
(О.Петровська) забезпечити фінансування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р. Джуру.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток
до рішення Бурштинської міської ради
від 28.11.2018 № 19/62-18

Вступ
Програма фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної
оборони на 2019-2020 роки » (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів
України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Бюджетного кодексу України,
постанов Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 «Про
затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з
військово-технічних спеціальностей», від 21 березня 2002 року № 352 «Про
затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на
строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом», від 03.06.2013 р. № 389 «Про затвердження Положення про військові
комісаріати», від 28 грудня 2000 р. № 1921 «Про затвердження Положення про
військово-транспортний обов'язок» в редакції від 17.06.2015 р. № 405, Указу
Президента України від 14 січня 2015 року № 15/2015 «Про часткову мобілізацію»,
іншими нормативно-правовими актами.
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Підстава для розроблення Програми: Закони України «Про оборону України»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і
військову службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національну
поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону» .
Розробник Програми: Головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних
органів, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради
Законодавчі підстави для виконання Програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про військовий
обов’язок і військову службу»; Закон України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; постанова
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову
військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»;
постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. № 389 «Про затвердження
Положення про військові комісаріати»; Указ Президента України від 13.10.2015 №
580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016 - 2020 роки»; Указ Президента України «Про строки проведення чергових
призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та
звільнення в запас військовослужбовців».
Мета Програми: Метою програми є підтримання мобілізаційної готовності
громадян м. Бурштин та с. Вигівка на належному рівні.
Терміни реалізації Програми: 2019-2020 рр.
Основні джерела фінансування: кошти міського бюджету.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, в межах бюджетних асигнувань .
Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми: Своєчасне проведення
часткової мобілізації в особливий період; призову військовозобов’язаних до ЗС
України та інших військових формувань; направлення громадян на навчальні (або
перевірочні) і спеціальні збори військовозобов’язаних і резервістів, забезпечення їх
доставки до збірних

9.

пунктів та військових частин; виконання заходів, пов’язаних з територіальною
обороною, проведення мобілізації людей, транспортних та інших ресурсів в
особливий період та мобілізаційної підготовки місцевого значення у 2019-2020рр.
Система організації контролю за виконанням Програми: координація за ходом
виконання Програми покладається на головного спеціаліста з питань діяльності
правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради, поточний
контроль за ходом реалізації Програми здійснює міський голова.

1. Мета Програми
Метою програми є підтримання мобілізаційної готовності міста на належному
рівні, необхідному для виконання завдань організації та функціонування системи
управління містом.
Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні упродовж
2019-2020 рр. комплексу заходів, спрямованих на:
- забезпечення життєвоважливих інтересів населення, підприємств, установ,
організацій міста незалежно від форм власності при виникненні збройної агресії або
збройного конфлікту;
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням
мобілізації людей і транспортних ресурсів;
- посилення нагляду за станом мобілізаційної підготовки міста;
- інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, населення міста з питань мобілізації;
- здійснення комплексу загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що
здійснюються в особливий період;
- перевезення військовозобов’язаних до військових частин та інших формувань під
час проведення заходів (часткової ) мобілізації.
Дана програма направлена на сприяння вирішенню завдань Галицьким районним
військовим комісаріатом щодо проведення мобілізаційних заходів у м. Бурштин і с. Вигівка
та підтримання мобілізаційної роботи в місті щодо своєчасного проведення часткової
мобілізації в особливий період; призову військовозобов’язаних до ЗС України та інших
військових формувань; направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні
збори військовозобов’язаних і резервістів, забезпечення їх доставки до збірних пунктів та
військових частин; виконання заходів пов’язаних з територіальною обороною, проведення
мобілізації людей, транспортних та інших ресурсів в особливий період та мобілізаційної
підготовки місцевого значення 2019-2020 рр.

2. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання основних проблем у сфері
мобілізаційної підготовки.
Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету, інших
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Всього на реалізацію
Програми на 2019-2020 роки в міському бюджеті необхідно передбачити 140 тис. грн.
3. Термін виконання Програми.
Програма діє впродовж 2019-2020 роки.
Показники Програми за необхідності можуть коригуватися під впливом зовнішніх
факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов тощо).

4. Перелік завдань Програми та очікувані результати її виконання.
Основними завданнями Програми є:
1. Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень органів
місцевого самоврядування у сфері мобілізаційної роботи.
2. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людей і транспортних ресурсів у
військові організаційні структури.
3. Створення сучасної, ефективної системи оповіщення населення міста про
мобілізацію людей і транспортних ресурсів.
4. Здійснення воєнних та спеціальних заходів щодо запобігання терористичної
діяльності в місті.
5. Програма спрямована на розвиток і підтримку створення міської ланки
територіальної підсистеми Єдиної системи оборони та її ефективних сил для зменшення
ризику виникнення терористичної діяльності та досягнення гарантованого рівня поставки
людей і транспортних ресурсів у військові організаційні структури, створення правових,
організаційно-економічних умов для її розвитку, формування механізму регулювання та
координації, які б сприяли:
- підвищенню рівня готовності бази мобілізаційного розгортання;
- впровадженню програмно-апаратних комплексів моніторингу, збирання, накопичення,
передачі, обробки і відображення даних на базі сучасної комп’ютерної техніки,
телекомунікаційних засобів, інформаційно-програмних продуктів підрозділів міського
рівня.
Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію
міста, запобігати виникненню проявів терористичної діяльності, підвищити рівень
готовності бази мобілізаційного розгортання до дій за призначенням.
Виконання завдань Програми забезпечить суттєве підвищення рівня готовності
населення, підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності при
виникненні збройної агресії або збройного конфлікту та проведення мобілізації людей і
транспортних ресурсів.
6.Заходи щодо виконання Програми спрямовані на:
- забезпечення своєчасної, часткової мобілізації, підтримання системи управління міста у
готовності до роботи в умовах переведення у режим воєнного стану;
забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на
військову службу, проведення мобілізаційних заходів, перевезення військовозобов’язаних
до військових частин та інших формувань, прибуття техніки на збірні пункти та у військові
частини;
виконання мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями міста
у повному обсязі та у встановлені терміни;
підготовку органів місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах
особливого періоду;
забезпечення створення матеріально-технічного резерву.

Секретар міської ради

Богдан Рибчук

Завдання, заходи та термін виконання Програми на 2019-2020 роки.
Таблиця 1
Орієнтовні обсяги фінансування (тис.
грн.)
№
з/
п

1

2

3

Найменування
заходу

Виконавець

Головний спеціаліст з
Закупка паливо
питань діяльності
- мастильних правоохоронних органів,
оборонної та
матеріалів
мобілізаційної роботи

Інформаційне
супроводження
проведення
заходів
часткової
мобілізації та
Головний спеціаліст з
військовопитань діяльності
патріотичного
правоохоронних органів,
виховання
оборонної та
молоді із
мобілізаційної роботи
залученням
газети
«Бурштинсь
кий вісник» та
ТРК «РАІ»

Головний спеціаліст з
Забезпеченню в
питань діяльності
місті заходів
правоохоронних органів,
територіальної
оборонної та
оборони
мобілізаційної роботи

Термін
виконан
ня

20192020

20192020

20192020

джерела
фінансування
2019
рік

30

10

10

2020
рік

30

10

10

Очікувані результати

всього
міський
бюджет

60,0

20.0

20.0

В межах
бюджетних
прзначень

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Придбання паливо-мастильних
матеріалів:
Дозволить здійснити:
- оповіщення і прибуття
громадян, які призиваються на
військову службу;
- проведення вивчення
призовних ресурсів міста;
- забезпечення доставки
мобілізаційних ресурсів до
пунктів прийому військових частин;

Інформування громадськості про
мобілізаційні заходи:
- виготовлення постерів висвітлення в ЗМІ міста
«Бурштинський вісник»
інформації про заходи мобілізації
- трансляція роликів на
мобілізаційну тематику
телекомпанія «РАІ»
- виготовлення агітаційних листівок
«Час діяти! Не уникай призову» виготовлення агітаційних листівок
«Соціальний захист учасників АТО»

Забезпечення готовності до роботи
пункту управління РВК.
Підготовка та забезпечення участі у
навчаннях та тренуваннях штабу
міста ТрО, елементів бази
мобілізаційного розгортання.

4

Придбання
військового
спорядження

Головний спеціаліст з
питань діяльності
правоохоронних органів,
оборонної

20192020

20

20

40,0

В межах
бюджетних
призначень

Придбання військового спорядження:
- берци,зимові,літні - бушлати
- костюм літній,зимовий.

та мобілізаційної роботи
Всього

140,0

7. Ресурсне забезпечення Програми.
Таблиця 2
Усього витрат міського бюджету на виконання
Програми (тис. грн.)
Обсяг коштів, які пропонується передбачити на виконання Програми
2019 рік

2020 рік

Всього

Обсяг ресурсів, всього, в тому числі:

70,0

70,0

140,0

- міський бюджет

70,0

70,0

140,0

8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.
1. Забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
2. Підвищення рівня мобілізаційної готовності міста, підприємств, установ та
організацій.
3. Забезпечення готовності підприємств, установ та організацій міста
до переведення і функціонування в умовах особливого періоду.
4. Створення дієвої системи управління, оповіщення, збору і відправки
мобілізаційних ресурсів.
5. Суворе дотримання режиму секретності та прихованості при проведенні
заходів мобілізаційної підготовки.
6. Створення дієвої системи нормованого забезпечення населення
міста основними продовольчими та непродовольчими товарами в особливий
період.
9. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.
Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює головний спеціаліст
з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи
Бурштинської міської ради.
Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, головним

розпорядником - міським головою, здійснює міська рада.
Головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та
мобілізаційної роботи Бурштинської міської ради готує щорічні звіти про результати
виконання Програми та подає їх на розгляд міської ради.
Відповідальним виконавцем Програми є головний спеціаліст з питань діяльності
правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює міський голова.
Заключні положення
Основною умовою реалізації Програми є взаєморозуміння, цілеспрямовані дії
міської ради, районного військового комісаріату, направлене на удосконалення
мобілізаційної підготовки та підняття рівня мобілізаційної готовності.
Обсяг асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми, визначається у видатковій
частині міського бюджету окремим рядком.
Контроль за виконанням Програми здійснюється міським головою, постійною
комісією Бурштинскої міської ради з питань бюджету та економічного розвитку.
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