
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 травня 2022 року                                                                                          № 12/34-22 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до Програми фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2021-2023 роки затвердженої  

рішенням міської ради від 11 грудня 2020 року № 36/2-20  
 

 

Керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про 

основи національного спротиву», Указу Президента України, №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», Указу Президента України №69-2022 від 24.02.2022 року «Про 

загальну мобілізацію» з метою координації спільних дій головних розпорядників 

бюджетних коштів під час виконання заходів рішення міської ради від 11 грудня 2020 року 

№ 36/2-20 «Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки», врахувавши рекомендації комісії з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, міська рада  
 

вирішила: 
 

1. У зв’язку із введенням в дію Указу Президента України, № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», а також на виконання Закону України «Про основи 

національного спротиву», задля забезпечення на території Бурштинської міської 

територіальної громади заходів з територіальної оборони внести зміни до  Програми 

фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023 роки, а саме п. 6  «Завдання, заходи та термін виконання Програми» викласти у 

новій редакції : 
 

6. Завдання, заходи та термін виконання Програми на 2021-2023 роки, 

Найменування 

Заходу 

Викона 

вець 

Термін 

викон

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис. грн.) 

 

Очікувані 

результати 

 

2021 

рік 
 

 

 

2022 

рік 
 

 

2023 

рік 
 

 

всьо

го 
 

Джерела 
фінансу 

вання 

Міський 

Бюджет 

Забезпечення 

перевезення 

особового складу 

підрозділів 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

2021 – 

2023 р. 

    В межах 

бюджетних 

призначень 

Дозволить 

здійснити: 

 - 

оповіщення і 

                Таблиця 1 
 



територіальної 

оборони, 

добровольчих 

формувань 

територіальної 

оборони, сил 

опору, резервістів, 

військових, 

поліції, 

працівників 

критичної 

інфраструктури до 

місць виконання 

практичний дій, в 

тому числі 

придбання 

паливно-

мастильних 

матеріалів, 

запчастин для 

ремонту 

автомобілів, 

ремонт 

автомобілів. 
 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

прибуття 

громадян, які 

призиваютьс

я на 

військову 

службу;  

- проведення 

вивчення 

призовних 

ресурсів 

міста;  

-

забезпечення 

доставки 

мобілізаційн

их ресурсів 

до пунктів 

прийому 

військових 

частин; 

-утримання 

автотранспо

рту в стані 

посиленої 

готовності з 

метою виїзду 

на місця; 

- 

забезпечення 

громадськог

о порядку 

шляхом 

патрулюванн

я території 

громади  з 

залученням 

місцевих 

громадян, 

громадських 

організацій 

та 

добровольчи

х формувань 

спільно з 

працівникам

и 

національної 

поліції 

України. 

Інформаційне 

супроводження 

проведення 

заходів часткової 

мобілізації та 

військовопатріот 

ичного виховання 

молоді із 

залученням газет 

та телебачення 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохоро

нних 

органів, 

оборонної 

та 

мобілізацій

ної роботи 

2021 – 

2023 р. 

    В межах 

бюджетних 

призначень 

Здійснить 

інформуванн

я 

громадськос

ті про 

мобілізаційні 

заходи:  

- 

виготовленн

я постерів; 

- висвітлення 

в засобах 

масової 

інформації, 

інформацію 

про заходи 

мобілізації;  



- трансляція 

роликів на 

мобілізаційн

у тематику; 

- 

виготовленн

я агітаційних 

листівок. 

Забезпечення в 

громаді заходів 

територіальної 

оборони  

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохоро

нних 

органів, 

оборонної 

та 

мобілізацій

ної роботи 

2021 – 

2023 р. 

    В межах 

бюджетних 

призначень 

Дозволить 

здійснити: 

- підготовку 

та 

забезпечення 

участі у 

навчаннях та 

тренуваннях 

штабу ТрО, 

елементів 

бази 

мобілізаційн

ого 

розгортання; 

- 

забезпечення 

громадськог

о порядку 

шляхом 

патрулюванн

я території 

громади 

Придбання 

військового 

спорядження 

(касок, 

бронежилетів, 

розвантажувальни

х жилетів, 

спальних мішків 

тощо) 

та іншого майна, в 

тому числі 

медикаментів, 

лікарських 

засобів, 

перев’язувальних 

матеріалів, засобів 

радіозв’яку, 

основних засобів, 

предметів та 

метаріалів 

(господарські, 

миючі, 

дезинфікуючі 

засоби та інші) 

необхідного для 

забезпечення 

належних умов 

підготовки та 

виконання своїх 

обов’язків 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохоро

нних 

органів, 

оборонної 

та 

мобілізацій

ної роботи 

2021 – 

2023 р. 

    В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечить 

готовність 

підрозділів 

ТрО до 

виконання 

завдань за 

призначення

м 

Організація 

харчування 

підрозділів ТрО. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохоро

нних 

2021 – 

2023 р. 

    В межах 

бюджетних 

призначень 

Дозволить 

організувати 

та 

забезпечити 

якісне та 

збалансоване 



органів, 

оборонної 

та 

мобілізацій

ної роботи 

харчування 

підрозділів 

ТрО 

Ремонт та 

підготовка 

приміщень, інших 

будівель для 

розташування  

підрозділів ТрО,  

придбання 

матраців та 

постільної 

білизни, ліжок 

тощо 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохоро

нних 

органів, 

оборонної 

та 

мобілізацій

ної роботи 

2021 – 

2023 р. 

    В межах 

бюджетних 

призначень 

Приведення 

до єдиного 

зразку 

приміщень 

та 

забезпечення 

комфортних 

умов 

функціонува

ння. 

 

Придбання, 

встановлення та 

обслуговування 

системи мовного і 

звукового 

оповіщення 

населення 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохоро

нних 

органів, 

оборонної 

та 

мобілізацій

ної роботи 

2021 – 

2023 р. 

    В межах 

бюджетних 

призначень 

Дозволить 

здійснити: 

- 

забезпечення 

громадськог

о порядку 

шляхом 

своєчасного 

оповіщення 

мешканців 

територіальн

ої громади 

про 

виникнення 

небезпечних 

ситуацій; 

- 

забезпечення 

своєчасного 

реагування 

підрозділів 

ТрО 

 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з 

питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Романа 

Гудзя. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська, начальника фінансового відділу міської ради Ольгу Петровську 

та голову комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту Володимира Федорняка. 
 

 

 

               Міський голова                                                                     Василь АНДРІЄШИН 


