
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.12.2019 № 49-5/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження міської програми забезпечення мобілізаційної підготовки  

та мобілізації у мирний час та особливий період на 2020 - 2021 роки  

 

Відповідно до Закону України „Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію”, п.17 ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою підвищення 

ефективності мобілізаційної підготовки, враховуючи лист Золотоніського 

районного військового комісаріату (23.10.2019 № 1990), керуючись п. 22 ч. 1  

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити міську Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та 

мобілізації у мирний час та особливий період на 2020 - 2021 роки (далі - 

Програма) згідно з додатками. 

2. Надати право виконавцям Програми, у разі нагальної необхідності за 

погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, цін, 

побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності     

(Нелін І.І.), з послідуючим затвердженням на черговій сесії міської ради, права 

передавати матеріально-технічні засоби до Золотоніського районного 

військового комісаріату для зберігання та використання за призначенням з 

моменту оголошення мобілізації до моменту оголошення демобілізації. 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету міста в межах наявних 

фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і 

міською радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.). 

 

Міський голова                   В.О. Войцехівський 
 

 

Зубенко 23904 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 24.12.2019 № 49-5/VII 

 

Міська Програма  

забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації  

у мирний час та особливий період на 2020 - 2021 роки 

 

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

Ускладнення внутрішньополітичної обстановки, втручання Російської 

Федерації у внутрішні справи України, окупація територій України, 

загострення суспільно - політичної ситуації на сході України, факти 

неприхованої агресії, дії незаконно створених збройних формувань 

проросійського спрямування становлять загрозу посягання на територіальну 

цілісність та недоторканність України. 

У відповідності до Закону України „Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію" в місті сплановані заходи з метою підготовки органів державної 

влади, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

до своєчасного й організованого проведення мобілізації в порядку, визначеному 

абзацом 5 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (далі 

– мобілізація у відповідних відмінках), перерозподілу трудових ресурсів, 

задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії 

та забезпечення життєдіяльності та нормованого забезпечення населення в 

особливий період. 

Одними з головних і невід’ємних елементів захисту держави є виконання 

показників Плану мобілізації людських і транспортних ресурсів (далі – План у 

відповідних відмінках) з метою своєчасного переведення з’єднань та частин 

Збройних Сил України, інших військових формувань на організацію і штати 

воєнного часу, формування підрозділів територіальної оборони, створення 

системи управління мобілізацією людських і транспортних ресурсів.  

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у мирний 

час та особливий період на 2020 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Програма спрямована на реалізацію в м. Золотоноша державної політики 

у оборонній сфері у мирний час та особливий період. 

 

2. Мета та завдання Програми 

Головною метою та завданням програми є:  

забезпечення надійного функціонування системи управління 

мобілізаційною підготовкою та мобілізацією;  

створення умов для функціонування та розвитку спроможностей пункту 

управління мобілізацією; 

накопичення в мирний час визначених обсягів матеріально-технічних 

засобів для забезпечення функціонування дільниць з оповіщення та збору 

мобілізаційних ресурсів; 



забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації 

на території міста. 

3. Заходи Програми 

Вищезазначені умови викликають необхідність виконання заходів, 

визначених Планом шляхом розроблення і реалізації Програми і передбачених 

нею заходів. 

Заходи, спрямовані на виконання Програми, визначені у додатках 1, 2 до 

Програми. 

4. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість вирішити низку питань щодо 

покращення безпеки держави та населення міста та забезпечити:  

дієву систему мобілізаційної підготовки; 

ефективне функціонування системи управління мобілізаційною 

підготовкою та мобілізацією;  

безперебійне функціонування економіки в разі оголошення мобілізації та 

(або) введення правового режиму воєнного часу;  

надійне функціонування в різних умовах пункту управління мобілізацією, 

дільниць з оповіщення та збору мобілізаційних ресурсів. 

 

5. Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок міського бюджету, а 

також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначатиметься, виходячи з 

фінансової спроможності бюджету на підставі обґрунтованих розрахунків, 

поданих виконавцями Програми. 

 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на першого 

заступника міського голови. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиме у межах компетенції виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради. 

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її 

виконання міського голову раз у півроку до 10 числа місяця наступного за 

звітним періодом. 

Паливно-мастильні матеріали та майно, призначене для забезпечення 

мобілізації, планується зберігати на складах суб'єктів господарювання, на 

умовах безоплатного зберігання, та на вимогу виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради повинні бути доставлені протягом 20 годин першої 

доби мобілізації.  

 

 

 

 

 



Орієнтовний кошторис видатків на реалізацію програми  

 

№ 

з/п 

Найменування матеріально-технічних 

засобів 

Загальна 

сума 

2020 рік 2021 рік 

тис. грн. тис. грн. 

1. Створення запасу паливно-мастильних матеріалів (мобілізаційні 

перевезення) 

1.1 Придбання дизельного пального 228 114 114 

1.2 Придбання автомобільного бензину 183,2 91,6 91,6 

 За розділ 1 411,2 205,6 205,6 

2. Удосконалення матеріальної бази мобілізаційного розгортання 

2.1 Обладнання системи  аварійного 

електроживлення (ліхтарі 

акумуляторні та іншого) 

3 3 - 

2.2 Придбання засобів радіаційної 

розвідки 

12 - 12 

2.3 Придбання господарчого майна для 

дільниці оповіщення (ящики металеві, 

картотеки та іншого) 

12 - 12 

2.4 Виготовлення покажчиків дільниці 

оповіщення, пунктів попереднього 

збору мобілізаційних ресурсів 

10 5 5 

2.5 Придбання радіостанцій з дальністю 

дії до 5 км. 

8 8 - 

2.6 Канцелярські товари 2 1 1 

2.7 Оплата послуг поліграфії 4 2 2 

2.8 Придбання обладнання для пункту 

попереднього збору техніки 

4 2 2 

 За розділ 2 55 21 34 

3. Забезпечення виконання планових заходів мобілізаційної підготовки 

3.1 Оплата послуг поліграфії  10 5 5 

3.2 Рекламно-агітаційні заходи 10 5 5 

3.3 Автомобільний бензин (виконання 

заходів контролю за веденням 

військового обліку та виконання 

військово-транспортного обов’язку) 

12 6 6 

 За розділ 3 32 16 16 

 Всього 498,2 242,6 255,6 

 

 

Секретар ради                                                                                      Н.О. Сьомак



Додаток 2  

до рішення міської ради 

від 24.12.2019 № 49-5/VII 

 

 

ЗАХОДИ  

щодо забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та  

всебічного забезпечення загонів оборони, роти охорони та інших добровільних громадських формувань з охорони 

громадського порядку 
№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Завдання, що 

виконуються 

Термін 

виконання 

завдань 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Очікуваний результат 

1. Створення 

запасу паливо-

мастильних 

матеріалів 

Закупівля паливно 

мастильних 

матеріалів  

в 

загрозливий 

період 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради, 

Золотоніський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування не 

заборонені законом 

Накопичення не 

зменшуваного  запасу 

пального та пально-

мастильних матеріалів 

для доставки 

військовозобов’язаних 

до пунктів зустрічі 

поповнення 

військових частин та 

перевезень військових 

вантажів від місця їх 

розміщення до 

пунктів постійної 

дислокації підрозділів 

військового 

комісаріату  

2. Удосконалення 

матеріальної 

бази 

Закупівля майна для 

обладнання пунктів 

прийому особового 

2020 – 2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

Накопичення запасу 

матеріально-

технічних засобів для 



 6 

№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Завдання, що 

виконуються 

Термін 

виконання 

завдань 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Очікуваний результат 

мобілізаційного 

розгортання 

складу міської ради, 

Золотоніський 

районний 

військовий 

комісаріат 

фінансування не 

заборонені законом 

забезпечення роботи 

дільниці оповіщення 

та пункту 

попереднього збору 

техніки 

3. Забезпечення 

виконання 

планових заходів 

мобілізаційної 

підготовки 

Закупівля пального та 

поліграфічної 

продукції 

2020 – 2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради, 

Золотоніський 

районний 

військовий 

комісаріат 

Кошти міського 

бюджету, інші 

джерела 

фінансування не 

заборонені законом 

Забезпечення 

функціонування та 

контролю за 

функціонуванням 

системи військового 

обліку та бронювання, 

військово-

транспортного 

обов’язку на  

підприємствах, 

установах та 

організаціях міста 

 

 

               Секретар ради                                                                                                             Н.О. Сьомак 

 

 

 

 

 


