ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 18.04. 2019 № 43-49/VІІ
м. Золотоноша

Про затвердження комплексної програми забезпечення функціонування та
розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів,
спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України в місті на 2019 – 2022 роки
З метою реалізації в місті державної політики у сфері захисту
незалежності та територіальної цілісності держави, а також надання допомоги
військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України у мирний час та особливий період,
керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити комплексну програму забезпечення функціонування та
розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів,
спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України в місті на 2019 – 2022 роки (далі-програма)
згідно з додатками.
2. Виконавчому комітету Золотоніської міської ради, запропонувати
керівникам підприємств, організацій та установ, іншим органам, зазначеним у
програмі, забезпечити її виконання.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Масла О.М., координацію роботи з виконання рішення
доручити депутатській комісії з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та
торгівельного обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.).
Міський голова

Зубенко 23904

В.О. Войцехівський
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Додаток
до рішення міської ради
від 18.04.2019 № 43-49/VІІ

Комплексна програма
забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та
мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня
бойової готовності військових частин Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України
в місті на 2019 – 2022 роки
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Різке ускладнення внутрішньополітичної обстановки, втручання
Російської Федерації у внутрішні справи України, загострення суспільно політичної ситуації на сході України, факти неприхованої агресії, активізація
дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, що
становить загрозу посягання на територіальну цілісність, ставлять Україну
перед необхідністю підтримання Збройних Сил України, інших військових
формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну
відповідь реальним і потенційним загрозам України.
Програма розроблена з урахуванням Указів Президента України щодо
забезпечення активізації роботи з комплектування військових частин
територіальної оборони, зокрема шляхом прийняття громадян України на
військову службу за контрактом, державні адміністрації зобов’язані налагодити
взаємодію з органами військового управління, забезпечити сприяння у
вирішенні питань формування, забезпечення військових частин територіальної
оборони і надання шефської допомоги передислокованим та військовим
частинам, які були сформовані під час часткової мобілізації.
Зазначені умови викликають необхідність формування нової ідеології
запровадження на державному, обласному та міському рівнях невідкладних
заходів шляхом розроблення і реалізації програми і передбачених нею заходів.
Програма спрямована на реалізацію в місті державної політики у сфері
захисту незалежності та територіальної цілісності держави, а також надання
допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії
України та Державної прикордонної служби України у мирний час та
особливий період.
Одними з головних і невід’ємних елементів захисту держави є створення
та функціонування військових частин територіальної оборони, які призначені
для охорони та оборони об’єктів інфраструктури та потенційно небезпечних
об’єктів, розташованих на території міста, а також надання допомоги
передислокованим та військовим частинам, які були сформовані під час
часткової мобілізації.
Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.
2. Мета та завдання Програми
Головною метою та завданням програми є:
забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації на території міста,
створення та всебічне забезпечення міського загону оборони;
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надання фінансової та/або іншої допомоги передислокованим та
військовим частинам, які були сформовані під час часткової мобілізації;
надання фінансової та/або іншої допомоги військовим частинам у
проведенні ремонтних робіт (капітального, поточного, косметичного ремонту)
об’єктів нерухомості різних видів та типів, парко-гаражного обладнання,
об’єктів соціально-побутового призначення, тощо;
надання фінансової та/або іншої допомоги у ремонті військової техніки,
забезпеченні її автозапчастинами, акумуляторними батареями, пальномастильними матеріалами, тощо;
надання фінансової та/або іншої допомоги військовослужбовцям у
забезпеченні бойовим спорядженням, предметами першої необхідності в
польових умовах, речовим майном та продовольством;
забезпечення органів управління військових частин сучасними засобами
зв’язку та спостереження, комп’ютерною технікою, необхідними канцтоварами;
організація культурно-виховних заходів із військовослужбовцями та
залучення їх до проведення військово-патріотичного виховання молоді.
3. Заходи Програми
Заходи спрямовані на виконання Програми визначено у додатку 2 до
Програми.
4. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість вирішити низку питань щодо
покращення безпеки держави та населення міста, забезпечити стале
функціонування економіки міста, реалізувати одне з головних завдань –
забезпечити проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та
всебічного
забезпечення
міського
загону
оборони,
боєздатність
передислокованих та військових частин, які були сформовані під час часткової
мобілізації у мирний час та особливий період.
5. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок державного та міського
бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством.
Орієнтовні обсяги фінансування Програми у 2019-2022 роках
визначатиметься, виходячи з фінансової спроможності державного та міського
бюджетів на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями
Програми.
6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою,
здійснюватиме у межах компетенції виконавчий комітет Золотоніської міської
ради.
Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її
виконання виконавчий комітет Золотоніської міської ради щороку станом на 1
січня до 15 січня наступного року.
Секретар ради

Н.О. Сьомак

4
Додаток 1
до Програми

Паспорт комплексної програми
забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності
та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня
бойової готовності військових частин Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України
в місті на 2019 – 2022 роки
1
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Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради
Дата, номер і назва розпорядчого Стаття 17 Закону України „Про
документу органу виконавчої мобілізаційну
підготовку
та
влади про розроблення Програми мобілізацію“,
Указу
Президента
України від 11.02.2016 № 44/2016
„Про шефську допомогу військовим
частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби
України“, розпорядження обласної
державної
адміністрації
від
18.07.2014 № 9-р „Про формування
загонів оборони“
Розробник Програми
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій
виконавчого
комітету
Золотоніської міської ради
Співрозробники Програми
Золотоніський
РВК,
військова
частина А-1402
Учасники Програми
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій
виконавчого
комітету
Золотоніської
міської
ради,
Золотоніський
РВК,
військова
частина А-1402
Терміни реалізації Програми
2019-2022 роки
Загальний обсяг фінансових
Визначатиметься,
враховуючи
ресурсів, необхідних для
фінансову спроможність державного
реалізації Програми, всього
та міського бюджетів на підставі
обґрунтованих розрахунків, поданих
виконавцями Програми
Основні джерела фінансування
Кошти державного та міського
Програми
бюджетів, кошти інших джерел, не
заборонених законодавством

Секретар ради

Н.О. Сьомак
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Додаток 2
до Програми

Заходи
комплексної програми
забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності
та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня
бойової готовності військових частин Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України
в місті на 2019 – 2022 роки
1. Організувати роботу із налагодження зв’язків з військовою частиною
А-1402, яка закріплена за виконавчим комітетом Золотоніської міської ради, та
дислокуються на території міста.
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій виконавчого комітету
Золотоніської міської ради,
Золотоніський РВК, військова
частина А-1402.
Термін - постійно
2. Зосередити основні зусилля на забезпеченні бойової готовності
військової частини А-1402, передислокованої із зони проведення
антитерористичної операції на сході держави.
Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради, Золотоніський РВК,
військова частина А-1402.
Термін - постійно
3. Сприяти організації розгортанню міського загону оборони та
забезпечити його матеріально-технічними засобами та речовим майном.
Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради, Золотоніський РВК,
військова частина А-1402.
Термін - постійно
4. Надавати фінансову та/або іншу допомогу військовим частинам у
проведенні ремонтних робіт (капітального, поточного, косметичного ремонту)
об’єктів нерухомості різних видів та типів, парко-гаражного обладнання,
об’єктів соціально-побутового призначення, тощо.
Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради, Золотоніський РВК,
військова частина А-1402.
Термін - постійно
5. Надавати фінансову та/або іншу допомогу у ремонті військової техніки,
забезпеченні її автозапчастинами, акумуляторними батареями, пальномастильними матеріалами, тощо.
Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради, Золотоніський РВК,
військова частина А-1402.
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Термін – постійно
6. Надавати фінансову та/або іншу допомогу військовослужбовцям у
забезпеченні бойовим спорядженням, предметами першої необхідності в
польових умовах, речовим майном та продовольством.
Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради, Золотоніський РВК,
військова частина А-1402.
Термін – постійно
7. Забезпечувати органи управління військової частини А-1402 сучасними
засобами зв’язку та спостереження, комп’ютерною технікою, необхідними
канцтоварами.
Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради, Золотоніський РВК,
військова частина А-1402.
Термін – постійно
8. Організовувати культурно-виховні заходи із військовослужбовцями а
залучати їх до проведення військово-патріотичного виховання молоді.
Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради, Золотоніський РВК,
військова частина А-1402.
Термін – постійно
9. Передбачати у міському бюджеті кошти на організацію та проведення
заходів, визначених Програмою.
Виконавчий комітет Золотоніської
міської ради.
Термін – постійно
Секретар ради

Н.О. Сьомак

