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затвердження
Програми
сприяння
оборонній та мобілізаційній готовності, відбору
громадян на військову службу за контрактом і
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Відповідно до ст. 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і
мобілізацію», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України»,
Законів України «Про оборону» та «Про військовий обов’язок і військову
службу» з метою підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності
до проведення мобілізації на території Бережанської міської територіальної
громади проведення чергових призовів на строкову військову службу, та
відбору громадян на військову службу за контрактом, територіальної оборони
в мирний час та на випадок надзвичайного стану, удосконалення військовопатріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби у Збройних
Силах України та інших військових формувань, вдосконалення системи
військового обліку та бронювання, підняття престижу військової служби за
участю Бережанської міської ради та військового комісаріату, Бережанська
міська рада
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Затвердити Програму сприяння оборонній та мобілізаційній готовності,
відбору громадян на військову службу за контрактом і призову на строкову
військову службу Бережанської міської ради на 2020-2023 роки.
Контроль за виконанням покласти на фінансове управління Бережанської
міської ради.

Міський голова

Володимир МУЗИЧКА

Додаток
до рішення Бережанської міської
ради від 20.12.2019 року № 1547
ПРОГРАМА
сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору громадян на
військову службу за контрактом і призову на строкову військову службу
Бережанської міської ради на 2020-2023 роки
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1. Паспорт
Відділ з питань цивільного захисту населення,
Ініціатор розроблення
взаємодії з правоохоронними органами, та
програми
мобілізаційної роботи міської ради
Закони України «Про місцеве самоврядування
України», «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», «Про військовий обов’язок і
військову службу», «Про оборону», протокольне
доручення Президента України та Прем’єр
Нормативні документи міністра України № 1-1/873 від 08.10.2015 року
«Для забезпечення гідних умов проведення
призову на строкову військову службу вжиття
заходів щодо поліпшення матеріально-технічної
бази військових комісаріатів, зокрема проведення
відповідних ремонтних робіт
Відділ з питань цивільного захисту населення,
Розробник програми взаємодії з правоохоронними органами та
мобілізаційної роботи міської ради
Співрозробники
Бережанський об’єднаний міський військовий
програми
комісаріат
Фінансове управління міської ради, відділ з
питань цивільного захисту населення, взаємодії з
Відповідальні виконавці
правоохоронними органами та мобілізаційної
програми
роботи міської ради, Бережанський об’єднаний
міський військовий комісаріат
Фінансове управління міської ради; відділи
міської ради з питань цивільного захисту
населення, взаємодії з правоохоронними
органами та мобілізаційної роботи, освіти,
молоді та спорту, сектор економіки,
Учасники програми
Бережанський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Тернопільській області, керівники навчальних
закладів, підприємств, організацій та установ, що
розташовані в межах Бережанської міської

територіальної громади незалежно від форм
власності
Термін реалізації
2020-2023 роки
програми
1) Етапи виконання
І етап - 2020 рік
програми
ІІ етап - 2021 - 2023 роки
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть Міський бюджет та інші джерела фінансування,
8.
участь у виконанні
що не заборонені законом
програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
9.
501 тис. грн..
необхідних для реалізації
програми, всього
2. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма
Оборона України базується на готовності та здатності органів державної
влади, усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого
самоврядування, Цивільного захисту України, національної економіки до
переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній
агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території
держави до оборони. Правовою основою оборони держави є Конституція
України.
Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її
виникнення та ефективна ліквідація наслідків відповідно до вимог Законів
України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про
військовий обов’язок і військову службу» є одним з пріоритетів у діяльності
місцевих органів виконавчої влади.
Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від
збройної агресії зумовлена тенденціями зростання проявів тероризму. Ризики
терористичної діяльності, сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат
(людських, економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів
терористичної діяльності з кожним роком зростають
Програма сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору
громадян на військову службу за контрактом і призову на строкову
військову службу Бережанської міської ради на 2020 - 2023 роки (далі
Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу»,
«Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про Раду Національної
безпеки і оборони України», протокольного доручення Президента України та
Прем’єр-міністра України № 1-1/873 від 08.10.2015 року «Для забезпечення
гідних умов проведення призову на строкову військову службу вжиття заходів
щодо поліпшення матеріально-технічної бази військових комісаріатів, зокрема
проведення відповідних ремонтних робіт», розпорядження голови
облдержадміністрації від 02 вересня 2015року №547-од «Про підготовку до
проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області»,
7.

Доручення голови обласної державної адміністрації «Щодо військового обліку
військовозобов’язаних та призовників» № 142 від 03 грудня 2015 року.
3. Мета Програми
Метою розроблення Програми є забезпечення готовності та здатності усіх
ланок воєнної організації України, Бережанської міської ради, служб
цивільного захисту, національної економіки до переведення, при необхідності,
з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного
конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони,
вирішення комплексу завдань щодо політичних, економічних, соціальних,
воєнних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави
щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або
збройного конфлікту.
Метою програми є підвищення рівня мобілізаційної підготовки та
готовності до проведення мобілізації на території Бережанської міської
територіальної громади проведення чергових призовів на строкову військову
службу, та відбору громадян на військову службу за контрактом,
територіальної оборони в мирний час та на випадок надзвичайного стану,
удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до
військової служби у Збройних Силах України та інших військових формувань,
вдосконалення системи військового обліку та бронювання, підняття престижу
військової служби за участю Бережанської міської ради та військового
комісаріату.
4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування
Досягнення вищезазначеної мети можливе в два етапи при здійсненні
впродовж 2020-2023 років комплексу заходів.
На першому етапі (2020 рік):
утворення та модернізація пункту управління штабу територіальної
оборони Бережанської міської територіальної громади, для роботи на
мирний час і особливий період його технічне оснащення
комп’ютерною та іншою оргтехнікою.
встановлення на пункті управління сучасних засобів зв’язку і
оповіщення, комп’ютерної та іншою оргтехніки, програмного
забезпечення;
створення та накопичення матеріального резерву Бережанської
міської ради для проведення заходів мобілізації та мобілізаційної
підготовки;
забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту особового
складу дільниці оповіщення
На другому етапі (2021-2023 роки) передбачається:
вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в
особливий період;
підтриманню системи бази мобілізаційного розгортання, оповіщення,
збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

-

-

вдосконаленню роботи з питань налагодження якісного військового
обліку військовозобов’язаних та призовників на військову службу за
контрактом;
своєчасному та якісному проведенню приписки громадян України до
призовної дільниці Бережанського об’єднаного міського військового
комісаріату, та в подальшому їх призову до лав Збройних Сил України
та інших військових формувань.

Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться з
міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Таблиця 1
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації
Бережанської міської ради на 2020-2023 роки
Етапи виконання по роках ( тис.грн.)
Обсяг коштів які
Обсяг
І
ІІ
пропонується залучити
фінансування
2020
2021
2022
на виконання програми
(тис. грн.)
2023рік
рік
рік
рік
Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі
114,0
137,0
121,0
129,0
501,0
міський бюджет
Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішенням
Бережанської міської ради.
Щорічно Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат під час
формування проектів міського бюджету вносить пропозиції з фінансування
заходів Програми.
5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники:
Основними завданнями Програми є:
1) удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із
забезпеченням мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної
оборони;
2) здійснення комплексу загальнодержавних воєнних і спеціальних
заходів, що здійснюються в особливий період;
3) створення ефективних сил територіальної оборони міської ланки
територіальної підсистеми Єдиної системи територіальної оборони;
4) розроблення організаційних заходів щодо забезпечення мобілізації
людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони Бережанської
міської територіальної громади;
5) посилення державного нагляду за станом мобілізаційної підготовки
господарств міста;
6) оповіщення про мобілізацію і призов через різні джерела зв’язку та
засоби місцевих ЗМІ про проведення чергового призову на строкову військову

службу, відбору на військову службу за контрактом, мобілізації людських та
транспортних ресурсів в особливий період;
7) підвищення рівня готовності Бережанської міської ради, установ,
підприємств та організацій незалежно від форм власності до проведення
мобілізації на території Бережанської міської територіальної громади в
особливий період та під час оголошення часткової мобілізації людських та
транспортних ресурсів;
8) виконання розпоряджень і завдань по проведенню приписки юнаків до
призовної дільниці Бережанським ОМВК, призову на строкову військову
службу, військову службу за контрактом та оформлення протокольних рішень
призовної комісії;
9) виділення необхідної кількості автотранспорту, паливно-мастильних
матеріалів на забезпечення заходів мобілізації і призову на строкову військову
службу та військову службу за контрактом на території району;
10) ведення точний і оперативний військовий облік військовозобов’язаних
та призовників в установах, організаціях та на підприємствах що розташовані
на території Бережанської міської територіальної громади незалежно від форм
власності згідно з вимогами чинного законодавства України;
11) сповіщення про виклик військовозобов’язаних та призовників для
проходження медичного огляду та призовної комісії;
12) інформаційне забезпечення підприємств, установ, організацій та
населення Бережанської міської територіальної громади з питань мобілізації;
13) вжиття заходів щодо забезпечення пункту управління штабу
територіальної оборони міста засобами автоматизації та зв’язку.
14) укомплектування необхідним обладнанням пункту управління,
призовної дільниці військового комісаріату, міської дільниці оповіщення
15) забезпечення роботи призовної комісії необхідним устаткуванням,
бланками документів та іншими витратними матеріалами.
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 людських і транспортних ресурсів.
Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і
територію Бережанської міської територіальної громади, запобігати
виникненню проявів терористичної діяльності, підвищити рівень готовності
бази мобілізаційного розгортання до дій за призначенням.
6. Реалізація програми сприятиме:
1) вдосконаленню системи управління проведенням мобілізації особливий
період;
2 ) підтриманню системи бази мобілізаційного розгортання оповіщення,
збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;
3) здійсненню заходів територіальної оборони міста, охорона особливо важливих об’єктів;

4) вдосконаленню системи військового обліку громадян України на
території району;
5) вдосконаленню системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних
ресурсів на території району під час мобілізації та в особливий період;
6) проведенню агітаційних заходів по рекламуванню військової служби за
контрактом у сільських радах та громадах району;
7) підвищенню рівня організації підготовки та проведення призову
громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом;
8) фінансуванню заходів, пов’язаних з роботою призовної комісії в межах,
встановлених даною програмою.
Показники продукту виконання заходів Програми наведені у таблиці 2.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням заходів, визначених Програмою, покладається на
Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат та відділ з питань
цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та
мобілізаційної роботи Бережанської міської ради
Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для
виконання заходів по розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації,
створення та накопичення місцевого матеріального резерву для виконання
заходів, спрямованих на підвищення рівня мобілізаційної підготовки та
готовності до проведення мобілізації на території Бережанської міської
територіальної громади неможливе.
Секретар міської ради

Петр ГОНЧАР

Додаток 2
до розділу 6
Комплексної програми
Таблиця 2
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору громадян на військову службу за контрактом
і призову на строкову військову службу Бережанської міської ради на 2020-2023 роки
№
з/п

1
1.

Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк
виконан
ня
заходу

2
3
4
Модернізації та
1.Модернізація
2020
підтримання в
системи
постійній
централізованого
готовності пункту
оповіщення: управління для
придбання та
роботи штабу
проведення монтажних
територіальної
робіт з встановлення
оборони на базі
автоматизованої
Бережанського
телефонної речової
об’єднаного
інформаційної системи
міського
(ATRIS-PCI-A-12/2,
військового
Alarm DTR – 08 GSM,
комісаріату.
«Саmerton GSM»)
централізованого
оповіщення
2.Експлуатаційно- 2020технічне
2023
обслуговування
апаратури оповіщення
Всього за розділ

Виконавці

5
Відділ з питань
цивільного захисту
населення, взаємодії з
правоохоронними
органами, та
мобілізаційної
роботи, Станційнолінійна дільниця №1
м. Бережани
комбінованого центру
телекомунікацій
№142 Тернопільської
філії ПАТ
«Укртелеком»

Джере
ла
фінанс
ування

Орієнтовані обсяги фінансування
(вартість), тис. грн. у тому числі:

2020
рік
6
7
Міський 17,0
бюджет

Відділ з питань ЦЗН, Міський
ВзПОтаМР, СЛД № 1 бюджет
ТФ ПАТ
«Укртелеком»
Міський

Очікуваний
результат

2021
рік
8
-

2022
рік
9
-

2023
рік
10
-

Разом
12
17,0

13
Забезпечить :
- своєчасне
інформування
особового складу
штабу територіальної
оборони, керівників
підприємств
організацій установ що
мають мобілізаційні
завдання

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

Забезпечить щорічне
підтримання системи
оповіщення в стані
готовності до
використання

20,0

3,0

3,0

3,0

29,0

2.

Забезпечення
функціонування
загону
територіальної
оборони та роти
охорони
Бережанського
об’єднаного
міського
військового
комісаріату

Забезпечення загону 2020територіальної оборони 2023
необхідним майном та
пальним

Всього за розділ
3.

Утримання,
технічне
оснащення
призовної дільниці
та дільниці
оповіщення міської
ради

1.Косметичний ремонт 2020приміщення призовної 2023
дільниці м.Бережани
2. Технічне оснащення 2022
сучасними засобами
зв’язку, комп’ютерною,
іншою оргтехнікою та
програмним
забезпеченням.
2. Придбання,
встановлення та
утримання джерела
автономного
електропостачання

20192020
роки

бюджет
Відділ з питань ЦЗН, Міський 30,0
ВзПОтаМР,
бюджет
Бережанський ОМВК.

Міський
30,0
бюджет
Відділ з питань ЦЗН, Міський 40,0
ВзПОтаМР,
бюджет
Бережанський ОМВК.

30,0

30,0

30,0

120,0 Здійснення охорони та
оборони важливих
об’єктів в особливий
період. Придбання
майна та пальномастильних матеріалів
у відповідності до
розрахунків
Бережанського ОМВК

30,0

30,0

30,0

120,0

40,0

40,0

40,0

160,0 Дозволить утримувати
приміщення призовної
дільниці м.Бережани в
готовності до роботи за
призначенням
12,0 Забезпечить
покращення роботи
дільниці оповіщен - ня,
зменшення часу на
оповіщення
військовозобов’язаних
вручення їм повісток та
розшуку.
18,0 Забезпечить роботу
призовної дільниці та
дільниці оповіщення в
умовах відсутності в
районі
електропостачання

Відділ з питань ЦЗН, Міський
ВзПОтаМР,
бюджет
Бережанський ОМВК.

-

-

12,0

-

Відділ з питань ЦЗН
міської ради,
Бережанський РЕМ

-

14,0

2,0

2,0

Міський
бюджет

3. Забезпечення
2021засобами радіаційного 2023
та хімічного захисту
особового складу
дільниці оповіщення

Всього за розділ
4.

Створення
та 1. Придбання паливно- 2020накопичення
мастильних матеріалів 2023
матеріального
для організації та
резерву
дляпроведення оповіщення
виконання заходів військовозобов’язаних,
мобілізаційного
а також організації їх
плану, призову на розшуку. та доставку
строкову військову
мобілізованих
службу
людських ресурсів та
призваних на збори на
обласний збірний
пункт та навчальні
центри.
Всього за розділ

5.

Організація
приписки юнаків
до призовної
дільниці,
проведення

Виготовлення
відповідних бланків
для формування
особових справ
призовників і

20202023

Відділ з питань ЦЗН, Міський
ВзПОтаМР
бюджет

Міський
бюджет
Відділ з питань ЦЗН, Міський
ВзПОтаМР,
бюджет
Бережанський ОМВК.

Міський
бюджет
ЦЗН, ВзПОтаМР,
Міський
Бережанський ОМВК. бюджет

-

10,0

10,0

30,0

50,0

40,0

64,0

64,0

72,0

240,0

6,0

6,0

6,0

6,0

24,0

6,0

6,0

6,0

6,0

24,0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

Забезпечення засобами
РХЗ особового складу
дільниці оповіщення
міської ради (36 чол)
відповідно до
розрахунку:
2017-2018 роки
протигази – 36 шт.,
респіратори – 36 шт,
2019 рік костюми захисні
Л-1– 20 шт.

Забезпечить
проведення заходів з
оповіщення, розшуку
та доставку
мобілізованих
людських ресурсів та
призваних на збори на
обласний збірний
пункт та навчальні
центри.

Виготовлення
відповідних бланків
для формування
особових справ
призовників і

призову на
військовозобов’язаних
строкову військову відібраних на військову
службу та на
службу по контракту,
військову службу
облікових книг,
по контракту
журналів та
формалізованих
документів
Всього за розділ
6.

Проведення занять, Проведення занять, з 2020тренувань та
особовим складом 2023
навчань з
пункту управління,
мобілізаційної
дільниці оповіщення,
готовності
попереднього збору
військовозобов’язаних
і техніки.
Всього за розділ

7.

Виконання заходів,
1. Забезпечення
2020спрямованих на
проведення занять з 2023
навчання керівних
керівниками
кадрів з питань
підприємств
мобілізаційної
організацій установ що
підготовки ведення мають мобілізаційні
військового обліку завдання (виготовлення
та бронювання
стендів з мобілізаційної
підготовки)
2. Облік
2020військовозобов'язаних і 2023
призовників, їх
бронювання на період
мобілізації та на
воєнний час. Надання
звітності щодо
бронювання

військовозобов’язаних
відібраних на
військову службу по
контракту, облікових
книг, журналів та
формалізованих
документів
Міський
бюджет
Бережанський ОМВК Міський
спільно з відділом з бюджет
питань
ЦЗН,ВзПОтаМР

Міський
бюджет
Відділ з питань ЦЗН, Міський
ВзПОтаМР,
бюджет
Бережанський ОМВК.

Відділ з питань ЦЗН, Міський
ВзПОтаМР,
бюджет
Бережанський ОМВК.

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

Забезпечить підготовку
керівників,
підприємств,
організацій, установ,
військовооблікових
працівників

1,0

17,0

1,0

1,0

20,0

Щорічне виготовлення
необхідних бланків
друкованої продукції
щодо обліку та
бронювання
2018 рік – придбання
комп’ютерної техніки
та відповідних програм

Забезпечить підготовку
особового складу
апарату посилення
ОМВК до проведення
заходів мобілізації

військовозобов'язаних

забезпечення ведення
військового обліку
Міський
бюджет

Всього за розділ
8.

Військовопатріотичне
виховання молоді

Виготовлення наочної 2020агітації військового 2023
напрямку та їх
розміщення на
території шкіл
Всього за розділ
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМУ

Відділ з питань ЦЗН,
ВзПОтаМР

Міський
бюджет
Міський
бюджет

3,0

19,0

3,0

3,0

28,0

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

114

137,0

121,0

129,0

501,0

Своєчасна та якісна
підготовка до вступу
молоді у військові
навчальні заклади

Примітка: Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи - відділ з
питань ЦЗН,ВзПОтаМР, станційно-лінійна дільниця №1 комбінованого центру телекомунікацій № 142 Тернопільської філії ПАТ
«Укртелеком» – СЛД № 1 ТФ ПАТ «Укртелеком», Бержанський ОМВК - Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

Секретар міської ради

Петр ГОНЧАР

