
 
Бе р е ж а н сь к а  м і с ь ка  р ад а  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (ІХ засідання) 

  

РІШЕННЯ  
 

від  15 жовтня 2015 року         № 1254 

 

Про  цільову програму мобілізаційної  

підготовки місцевого значення та 

забезпечення заходів, пов’язаних  із 

виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на 

строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України  та  інших 

військових формувань на 2015-2016 

роки 

 

 У відповідності до  п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою виконання вимог чинного законодавства з 

питань виконання військового обліку, в частині призову громадян України до 

Збройних Сил України та інших військових формувань і вирішення питання 

підготовки молоді до військової служби, мобілізації вйськовозобов’язагних до 

Збройних Сил України, ведення військового обліку, медичного огляду 

громадян, призову на військову службу, відправки призовників до обласного 

збірного пункту, а мобілізованих до військового комісаріату, соціальної 

підтримки мобілізованих до Збройних Сил України, учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей для вирішення проблем 

матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру 

у сучасних економічних умовах, за погодженням з постійною депутатською 

планово- бюджетною  комісією ,сесія   міської   ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Схвалити цільову програму мобілізаційної підготовки місцевого значення 

та забезпечення заходів,  пов’язаних  із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України  на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил  України  та  інших військових формувань на  2015-2016 

роки (далі- Програма), додається. 



2. Виконавцям забезпечити виконання заходів Програми та інформувати 

міську раду щороку до 25 січня. 

3. При формуванні міського  бюджету передбачити кошти на реалізацію 

заходів Програми. 

4. Контроль за виконанням  рішення  доручити постійній депутатській 

планово-бюджетній  комісії . 

 

 

Міський голова                      В.Я. МУЗИЧКА 
                      

Загнійна І.В. 

Костишин О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Додаток 

до рішення Бережанської  міської ради 

                                                                           від 15 жовтня 2015 року 

                                            № 1254 

 

 

ПАСПОРТ 

цільової Програми мобілізаційної  підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових  формувань  на 2015-

2016 роки 

1.Ініціатор розроблення програми          Виконавчий комітет    Бережанської  

міської ради 

2.Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

«Про військовий обов»язок і військову 

службу», «Про затвердження Указу 

Президента України «Про часткову 

мобілізацію» від 06.05.2014 №1240-VII, 

«Про оборону України» №1932-XII від 

06.12.1991 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21.03.2002 №352 «Про затвердження 

Положення про підготовку і проведення 

призову громадян на строкову військову 

службу» 

3.Розробник програми Відділ з  мобілізаційної роботи та 

військового обліку 

4.Відповідальний виконавець програми              Відділ з  мобілізаційної роботи та 

військового обліку  та відділ з відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності 

5.Учасники програми Відділ з відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

6.Термін реалізації програми                                                                               2015-2016 роки 

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для  реалізації програми, всього:  

2015 рік -  12 тис.грн. 

2016 рік – 30  тис. грн. 

 

 

 

8.Джерела фінансування   Кошти міського бюджету та інші джерела, 

що не суперечать чинному законодавству 

 

 

 

 

 



 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

 

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом жителів м. Бережани сіл Лісники та Рай  

на строкову військову службу до лав Збройних Сил  України та інших військових 

формувань  

на 2015-2016 роки 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» від 13.05.1999р. №644-ХІV встановлені правові основи мобілізаційної 

підготовки та мобілізації в Україні, визначені засади організації цієї роботи, обов’язки та 

відповідальність органів державної влади, інших державних органів місцевого 

самоврядування, повноваження та функції органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 04.04.2006р. №766- 

ХІV (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України від 2.03.2002 р. №352 «Про 

затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову 

військову службу» визначені основні завдання військових комісаріатів стосовно 

забезпечення захисту  Вітчизни, її незалежності  та територіальної цілісності, відбування 

військової служби, а також правове регулювання питань військового обов’язку і військової 

служби, повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до 

призових дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на військову 

службу та взаємодії військових комісаріатів з органами місцевого самоврядування, фінансове 

і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організацією військової служби і 

виконанням військового обов’язку. 

Законом України від 6 травня 2014 року № 1240-VII «Про затвердження Указу Президента 

України «Про часткову мобілізацію» та Указом Президента України від 2 вересня 2013 року 

№471/2013  «Про затвердження Положення про територіальну оборону України». 

Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат відповідно до 

Положення  про військові комісаріати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.09.2001р. №1235, покладено ряд основних завдань та функцій, виконання 

яких можливе тільки при надійному функціонуванні системи військового обліку, 

бронювання військовозобов’язаних на воєнний час, забезпеченні належних умов праці 

призової  комісії, медичного персоналу та достатнього фінансування існуючих потреб. 

З метою виконання в 2015 році вимог чинного законодавства з питань виконання 

військового обліку, в частині призову громадян України до лав Збройних Сил України та 

інших військових формувань, та вирішення питання підготовки молоді до військової служби, 

мобілізації військовозоб’язаних  до Збройних Сил України, ведення військового обліку, 

медичного огляду громадян, призову на військову службу, відправки до обласного збірного 

пункту, а мобілізованих до військового комісаріату, соціальної підтримки мобілізованих до 

Збройних Сил громадян, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (дружині, 

дітям, батькам) для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-



технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру у сучасних економічних 

умовах без фінансування із місцевого бюджету неможливо. 

 

2.Визначення мети Програми 

         Цільова  Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення 

заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на 

строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 

2015-2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 26 п. 22 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від 25.02.2014 

року № 2р-дск «Програма мобілізаційної підготовки на 2014 рік». 

 

          Мета Програми: 

- підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату на належному рівні, 

необхідному для виконання завдань за призначенням; 

    «Здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу 

військових частин, підрозділів територіальної оборони та правоохоронних органів в районі, у 

яких проходять службу жителі міста Бережан,сіл Лісники та Рай  засобами захисту, зв’язку, 

живлення, предметами речового майна і військового спорядження, медикаментами, 

медичним обладнанням та запчастинами для військової техніки, продуктами харчування з 

метою підтримання боєздатної та ефективного виконання завдань щодо захисту державного 

суверенітету і незалежності України». 

- матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів місцевого 

самоврядування, об’єднаного міського військового комісаріату, правоохоронних органів, 

органів освіти та охорони здоров’я щодо забезпечення роботи призивної дільниці та 

мобілізаційної підготовки місцевого значення; 

- суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті через 

посилення адресності при її наданні та шляхом  включення додаткових заходів щодо 

соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем 

матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, медичної 

реабілітації, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки 

мобілізованим до Збройних Сил України  громадянам, учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей (дружині, дітям, батькам). 

Програма  покликана вирішити проблему забезпечення транспортом та паливно-

мастильними матеріалами. 

 

     3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Фінансування Програми проводиться а рахунок коштів міського бюджету та інших 

джерел не заборонених чинним законодавством. 

Всього на реалізацію Програми на 2015-2016  роки необхідно передбачити   42  тис. грн. 

Програма діє на період 2015-2016  роки. 

 

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках: 

- зміни кількості населених пунктів, які обслуговуються військовим комісаріатом; 



- під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних 

умов, тощо). 

Програма  передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного 

забезпечення особового складу військових частин, підрозділів територіальної оборони та 

правоохоронних органів в області, у яких проходять службу жителі міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай, засобами захисту, зв’язку, живлення, предметами речового майна і 

військового спорядження, медикаментами, медичним обладнанням та запчастинами для 

військової техніки. 

 

     4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

- виховання   у молоді Бережанщини духу патріотизму та формування обов’язку 

захисту  Батьківщини ; 

- здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів 

у військові організаційні структури; 

- надання матеріальної допомоги Бережанському об’єднаному міському військовому 

комісаріату для купівлі оргтехніки та канцелярських  товарів для забезпечення 

належної його діяльності ; 

- сприяти належній роботі міської призовної комісії та військкомату району і міста; 

- врахування державних, громадських та приватних інтересів під час призову 

громадян України на військову строкову службу та мобілізованих до лав Збройних Сил 

України; 

- проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого значення. 

 

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка населення і 

транспортних ресурсів, підготовка молоді до військової служби та призов громадян на 

строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням, підняття 

престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного 

виконання функцій держави з оборони країни, активне усвідомлення молодим поколінням, 

що захист України – конституційний обов’язок кожного її громадянина. 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

місцевого бюджету із залученням інших джерел фінансування не заборонених 

законодавством. 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Перелік заходів Програми: 

1. Надання матеріальної допомоги Бережанському районному комісаріату для купівлі 

оргтехніки та канцелярських  товарів. 

2. Забезпечення  діяльності військової кафедри  ВП НУБіП  Бережанського агротехнічного 

інституту , що безпосередньо здійснює виховання молоді шляхом придбання за кошти 

міського бюджету  мультимедійного проектору. 

3. Придбання оргтехніки для Бережанському об’єднаному міському військовому 

комісаріату. 

4. Придбання  необхідних матеріалів, потреба в яких виникне в ході виконання даної 

програми 



 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

- підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді; 

Програма визначає напрямки діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, відповідно до повноважень, які приймають участь у її реалізації із 

встановленням термінів виконання заходів. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми: 

Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту 

населення в місті Бережан,сіл Лісники та Рай сприятиме: 

- забезпеченню своєчасної часткової мобілізації; 

- підтриманню системи управління міста у готовності до роботи в умовах 

переведення військ на воєнний режим; 

- забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на 

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

- підготовці органів державної влади т місцевого самоврядування до мобілізації та 

роботи в умовах особливого періоду; 

- виконанню мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями 

міста у повному обсязі та у встановлені терміни; 

- забезпеченню створення матеріально-технічного резерву; 

- здійсненню заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням 

нормальних умов життя населення; 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Координацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет Бережанської  міської 

ради. 

    Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою є: 

- підготовка відділом мобілізаційної роботи та військового обліку 

Бережанської міської ради інформації про стан виконання Програми; 

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, 

виявлення проблем та недоліків; 

                                          

 

 

В.о. секретаря міської ради                                                     Б.Є.Соломеїна 

 



 

                                                   Додаток   

                                                                                          до цільової  Програми  

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення 

цільової Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення 

заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян  

України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань на 2015-2016 роки. 

 

 № 

 з/п 

Найменування 

видатків 

Період 

2015 2016 

1 Придбання  

канцелярських  

товарів  

    3   тис. грн.       5  тис. грн. 

2 Придбання для 

військової кафедри  

ВП НУБіП  

Бережанського 

агротехнічного 

інституту 

мультимедійного 

проектору  

   9     тис. грн. -   тис. грн. 

3 Придбання 

оргтехніки для 

Бережанського 

об’єднаного міського 

військового 

комісаріату 

- Тис. грн..       15  тис. грн. 

4 Придбання  

необхідних 

матеріалів, 

канцтоварів, потреба 

в яких виникне в ході 

виконання даної 

програми  

_ тис.грн    10   тис. грн. 

Разом  по кошторису __12_тис. грн. _30__ тис. грн. 
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