
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 лютого 2023 року                                                                                            № 13/44-23 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Програми підтримки 

Збройних Сил України, підрозділів Національної 

гвардії України на 2023-2025 роки 

 

 

З метою організації роботи з надання допомоги Збройних сил України, підрозділам 

Національної гвардії України, відповідно до Указу Президента України, № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», на виконання Законів України «Про основи 

національного спротиву», «Про правовий режим воєнного стану», «Про Національну 

гвардію України», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», керуючись 

ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації 

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

міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Програму підтримки Збройних сил України, підрозділів Національної 

гвардії України на 2023-2025 роки - Програма (додається). 
 

2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради (О. Петровська) забезпечити 

фінансування. 
 

3. Рекомендувати виконавчому комітету Бурштинської міської ради визнати рішення 

виконавчого комітету від 21.09.2022 № 179 «Про затвердження Програми підтримки 

Збройних Сил України на 2022-2024 роки» таким, що втратило чинність. 
 

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

питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Романа 

Гудзя. 
 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря ради Романа 

Іванюка. 

 

 

 

             Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 



                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                   рішення міської ради 

                                                                                                   від 28.02.2023 № 13/44-23 

Вступ 

Програма підтримки Збройних сил України, підрозділів Національної гвардії України 

на 2023-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про 

оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про Національну гвардію України», Бюджетного кодексу 

України, постанов 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», 

від 28 грудня 2000 р. № 1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний 

обов'язок» в редакції від 13.04.2022 № 433, Указу Президента України від 14 січня 2015 

року № 15/2015 «Про часткову мобілізацію», Указу Президента України, № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України № 69-2022 від 24.02.2022 

«Про загальну мобілізацію» та інших нормативно-правових актів. 
 

 

 

 Підстава для розроблення Програми:  
Указ Президента України, № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

Закон України «Про основи національного спротиву»,  Закон України «Про 

правовий режим воєнного стану», постанови  Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
 Розробник Програми: 

Головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи міської ради. 
 Мета Програми: 

Метою програми є всебічна підтримка Збройних Сил України,  підрозділів 

Національної гвардії України та інших формувань. 
 Терміни реалізації Програми: 2023-2025 рр. 
 Основні джерела фінансування: 

кошти Бурштинської міської територіальної громади. 
 Загальний обсяг фінансових ресурсів: 

в межах бюджетних асигнувань . 
 Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми: 

організація роботи  між  органами  місцевого  самоврядування  та військовим 

формуванням; покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

Збройних сил та підрозділів Національної гвардії України; забезпечення належних 

умов для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності 

військових частин та інших підрозділів Збройних сил України; 
 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 забезпечення державного суверенітету та незалежності України, 

підвищення обороноздатності держави, зокрема, забезпечення готовності підрозділів ЗСУ 

та Національної гвардії України до оборони та підготовки громадян України до 

національного спротиву. Головним пріоритетом та принципом реалізації цієї Програми є 

забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин, підрозділів ЗСУ та 

НГУ. 
 

2. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання основних проблем 

у сфері мобілізаційної підготовки 
 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади, інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету, які визначені їх виконавцями, та інших джерел, не заборонених 

законодавством. Обсяги фінансових ресурсів місцевого бюджету та напрями їх 

використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та 

з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України. Видатки, спрямовані на виконання 

заходів Програми протягом року, здійснюються у межах орієнтовного обсягу 

фінансування, передбаченого Програмою. Обсяги видатків на реалізацію заходів, 

визначених Програмою, можуть щорічно коригуватись відповідно до затверджених 

показників на відповідний рік. 
 

3. Термін виконання Програми 
 

Програма діє впродовж 2023-2025 років. 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 
 

Реалізація Програми сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де 

спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить розв’язання 

соціально–побутових проблем військовослужбовців; задоволення культурних і духовних 

потреб військовослужбовців; налагодження ефективного цивільно–військового 

співробітництва; забезпечення надійного функціонування органів державної влади, органів 

військового управління, оперативного розгортання військ Збройних сил України, 

підрозділів Національної гвардії України та інших військових формувань; охорона та 

оборона важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності; підтримання правового режиму 

воєнного стану; створення сприятливих умов для належної підготовки особового складу до 

виконання завдань за призначенням; забезпечення матеріально-технічними засобами 

військових частин згідно з потребами, обладнання місць формування. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію 

держави, підвищити рівень готовності бази мобілізаційного розгортання до дій за 

призначенням. 
 

5. Завдання, заходи та термін виконання Програми на 2022-2026 роки 
 

Найменування 

Заходу 
Виконавець 

Термін 

Виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати 
 

2023 рік 
 

 

 

2024 

3 рік 
 

 

2025 

рік 
 

всь

ого 
 

 

Джерела 

фінансу 

вання 

Міський 

Бюджет 

придбання 

паливно-

мастильних 

матеріалів, 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

2023 – 2025 р.     В межах 

бюджетн

их 

призначе

Дозволить 

здійснити: 

-забезпечення 

доставки 



запчастин для 

ремонту 

Транспортних 

засобів, ремонт 

автомобілів, 

придбання 

транспортних 

засобів на 

потреби ЗСУ та 

підрозділів 

Національної 

гвардії України

. 

 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

нь особового 

складу до  

місць 

проходження 

служби та 

виконання 

завдань; 

- утримання 

автотранспор

ту в стані 

посиленої 

готовності з 

метою виїзду 

на місця; 

Придбання 

військового 

спорядження 

(касок, 

бронежилетів, 

розгрузочних 

жилетів, 

спальних 

мішків, 

каріматів, 

взуття, форми, 

біноклів, 

тепловізорів, 

саундмодерато

рів, зарядних 

пристроїв, 

генераторів 

тощо) 

та іншого 

майна, в тому 

числі 

медикаментів, 

лікарських 

засобів, 

перев’язувальн

их 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 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

2023 – 2025 р.      Забезпечить 

готовність 

підрозділів 

ЗСУ та 

Національної 

гвардії Україн

и до 

виконання 

завдань за 

призначенням 



Придбання 

інструментів та 

будівельних 

матеріалів. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

2023 – 2025 р.      Дасть 

можливість  

підрозділам 

ЗСУ та 

Національної 

гвардії Україн

и якісно 

створювати 

фортифікацій

ні споруди  та 

облаштовуват

и приміщення 

для 

виконання 

завдань за 

призначенням 

Отримання та 

передача 

гуманітарної 

допомоги для 

ЗСУ та 

підрозділів 

Національної 

гвардії України 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

2023 – 2025 р.      Дозволить 

передати 

отриману  

допомогу 

підрозділам 

ЗСУ та 

Національної 

гвардії Україн

и 

Ремонт та 

підготовка 

приміщень, 

інших будівель 

для 

розташування  

підрозділів 

ЗСУ та 

Національної 

гвардії України

,  придбання 

матраців та 

постільної 

білизни, ліжок 

тощо 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

2023 – 2025 р.      Приведення в 

житлові 

умови 

приміщення 

та 

забезпечення 

комфортних 

умов 

функціонуван

ня. 

 

Забезпечення 

оргтехнікою, 

канцелярським 

та іншим 

приладдям 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

2023 – 2025 р.      Дасть 

можливість  

підрозділам 

ЗСУ та 

Національної 

гвардії Україн

и якісно 

займатись 

організаційни

ми питаннями 

та 

документообі

гом. 

Інші потреби 

згідно 

письмового 

подання (листа, 

заявки) 

військового 

командування 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

2023 – 2025 р.      Дозволить 

забезпечити 

усім 

необхідним 

підрозділи 

ЗСУ та  

Національної 

гвардії Україн



ої роботи и 

Надання 

субвенцій 

згідно  

звернення 

військового 

командування 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

2023 – 2025 р.      Забезпечить 

переведеню 

фінансових 

ресурсів на 

рахунки 

пудрозділів 

ЗСУ та 

Національної 

гвардії Україн

и, для їх 

подальшого 

використання 

за 

призначенням 

Організація 

похоронних 

заходів та 

доставки тіл 

загиблих воїнів 

територіальної 

громади 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

діяльності 

правоохорон

них органів, 

оборонної та 

мобілізаційн

ої роботи 

2023 – 2025 р.      Забезпечить 

належним 

чином 

проведення 

похоронних 

заходів та  

доставки тіл 

загиблих 

воїнів в 

громаді 
 

6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 
 

Підвищення обороноздатності держави, та підготовки громадян України до 

національного спротиву. Головним пріоритетом та принципом реалізації цієї Програми є 

забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин ЗСУ та підрозділів 

Національної гвардії України. 
 

7. 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. 

 

 

 

 


