
Міський голова 

 

                                                                                   
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 лютого 2019 року                                                                                          № 42/68-19 

м.Бурштин 

 

Про виконання Програми 

фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної 

оборони за 2018 рік 

Заслухавши інформаціюголовного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи про виконання «Програми фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної оборони на 2018 рік», 

керуючись статтями 25, 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », на 

виконання рішення міської ради від 26.01.2018 № 05/44-18 «Про програму фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної оборони на 2018 рік»,  

врахувавши рекомендації комісії з питань законності та етики, міська рада  

вирішила : 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи Бурштинської міської ради відповідно до «Програми 

фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної оборони за 

2018 рік» взяти до відома. 

2. Рішення Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 26.01.2018 року  

№ 05/44-18 «Про затвердження програми фінансування мобілізаційних заходів населення 

та заходів з територіальної оборони на 2018 рік»,» вважати таким, що виконане та зняти з 

контролю. 

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В.Р.Гулика 

  

 

Роксолана Джура 



ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ВИКОНАННЯ «ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАХОДІВ З ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА 2018 РІК» 

 

На реалізацію «Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2018 рік» в 2018 році – передбачено 10 000 тис. грн. 

Використано 9 760 грн., Залишок 240 грн. 

        Відповідно до Законів України  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» із 

змінами та доповненнями, «Про місцеве самоврядування в Україні», та іншими 

нормативними документами. 

За звітний 2018 рік була виконана робота: 

- Підготовка та надання доповіді в облдержадміністрацію про стан мобілізаційної 

підготовки та рівень мобілізаційної готовності за 2018 рік 

-Відповідно до листа ОДА проведено корегування показників мобілізаційного плану. 

- Вивчення нового Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних. 

- Розроблено програму фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2019-2020 роки. 

- Протягом звітного періоду за планом мобілізаційної підготовки було продовжено роботу 

з відпрацювання та уточнення оперативно-мобілізаційних документів, у першу чергу з 

питань життєзабезпечення населення міста в особливий період, організації взаємодії з 

військовими комісаріатами з питань організації оповіщення, збору і поставки 

мобілізаційних ресурсів в особливий період, навчання посадових осіб виконавчих органів 

міської ради щодо дій в особливий період тощо. 

 

№ 

П/ 

П 
Найменування 

Джерело 

фінансува

ння 

Терміни 

виконання 
Виконавець 

(співвиконавець) Виконання Примітка Залишок 
2018 рік 

1 

Відповідно до 

рішення 

Бурштинської 

міської ради 

від 26.01.2018 

року № 05/44-

18 «Про 

затвердження 

програми 

фінансування 

мобілізаційних 

заходів 

населення та 

заходів з 

територіальної 

оборони на 

2018 рік» 

місцевий 

бюджет 10 000 

Головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної 

та мобілізаційної 

роботи 

Відділ економіки 

тапромисловості 

 

Закуплено 

паливо-

мастильні 

матеріали на 

суму 9 760 

грн. 

Виділено кошти 

на закупку 

паливо-

мастильних 

матеріалів ( 

зберігаються на 

випадок 

необхідності 

проведення 

мобілізаційних 

заходів) 

240 грн 

 

Головний спеціаліст з питань діяльності  

правоохоронних органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи виконавчого  

комітету міської ради         М. Чопик 


