
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 21.03.2022 № 111 

м. Золотоноша 
 

 

Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України, інших 

військових та добровольчих формувань у Золотоніській територіальній 

громаді на 2022 рік 

З метою забезпечення національної безпеки, відповідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 № 252 „Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, 

керуючись ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Програму підтримки Збройних Сил України, інших 

військових та добровольчих формувань у Золотоніській територіальній громаді 

на 2022 рік згідно з додатком. 

2. Визначити головним розпорядником коштів Програми – виконавчий 

комітет Золотоніської міської ради. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) у межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 
Оксана Ложкарьова 23804     
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Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 21.03. 2022 № 111 

 

 

ПРОГРАМА 

підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих 

формувань у Золотоніській територіальній громаді  на 2022 рік 

 

І. Загальні положення 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та 

запровадженням воєнного стану в Україні, з метою підтримання бойової і 

мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових та 

добровольчих формувань на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози 

національній безпеці держави проводиться постійна робота щодо 

мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, 

накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, 

забезпечення виконання завдань територіальної оборони. Програма підтримки 

Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань в 

Золотоніській територіальній громаді на 2022 рік (далі – Програма) розроблена 

у відповідності із Законами України „Про оборону України”, „Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, „Про основи національного спротиву”, Положенням про 

територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України від 

23 вересня 2016 року № 406/2016.  

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних 

проблем підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих 

формувань. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та 

незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності 

Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань, зокрема 

забезпечення готовності до проведення заходів територіальної оборони 

громади.  

Головними пріоритетами та принципами реалізації цієї Програми є:  

- активне залучення спеціалістів різних профілів до військово-патріотичного 

виховання; 

 - створення умов для сприяння у виконанні завдань, поставлених 

законодавчими актами у питаннях підготовки громадян до служби в Збройних 

силах України;  

- забезпечення матеріально-технічними засобами військовослужбовців та інших 

членів військових та добровольчих формувань.  

 

ІІІ. Завдання і заходи Програми 
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Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку  до 

Програми.  

Організація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради: 

- належна підтримка військовослужбовців, членів військових та 

добровольчих формувань, а саме - покращення матеріально-технічного стану 

шляхом придбання предметів довгострокового користування, засобів 

індивідуального захисту та зв’язку; продуктів харчування, оплата послуг із 

проведення харчування засобів особистої гігієни, паливо-мастильних 

матеріалів, відшкодування вартості або оплата транспортних послуг,  

відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв та інше. 

 

ІV. Фінансування заходів Програми 

Фінансування заходів, у тому числі, проведених з початку введення 

воєнного стану на території України, Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не 

заборонених законодавством, субвенцій з державного, обласного та місцевих 

бюджетів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.  

 

V. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість вирішити низку питань щодо 

покращення безпеки держави та громади, забезпечити належну підтримку 

військовослужбовцям та членам військових та добровольчих формувань. Також 

підвищення рівня територіальної оборони території Золотоніської 

територіальної громади.  

Показники ефективності Програми визначаються за результатами 

моніторингу її виконання. Контроль за виконанням Програми Координацію та 

контроль за ходом виконання Програми покладається на Виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради. У разі необхідності внесення змін протягом терміну 

виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, 

заходів та вносить їх на розгляд сесії міської ради. Відповідальний виконавець 

в кінці року інформує міську раду про виконання заходів і завдань щодо 

реалізації цієї Програми. 
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Додаток  

до Програми 

 

Найменування завдань і заходів Обсяг 

витрат  

(тис. грн.) 

Джерело 

фінансування 

Виконавець 

заходу 

1. Придбання ПММ, запчастин, 

інших комплектуючих техніки для 

підтримки військовослужбовців та 

членів військових та добровольчих 

формувань  

500,00 Бюджет 

Золотоніської 

територіальної 

громади, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради  

2. Придбання спеціального одягу та 

спорядження, військових та медичних 

засобів захисту, продуктів харчування, 

оплата послуг із проведення 

харчування, придбання інших засобів та 

обладнання для підготовки  та 

повноцінного функціонування 

особового складу ЗСУ, інших 

військових та добровольчих формувань  

500,00 Бюджет 

Золотоніської 

територіальної 

громади, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради 

3. Відшкодування вартості або 

оплата транспортних послуг,  

відшкодування вартості комунальних 

послуг і енергоносіїв та інше 

500,00 Бюджет 

Золотоніської 

територіальної 

громади, інші 

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради 

РАЗОМ 1500,00 Х Х 

 
 

 

Керуючий справами        Оксана ШАКУРА 
 


