ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 20.12.2017 № 30-54/VII
м. Золотоноша

Про затвердження міської програми
„Територіальна оборона” на 2018-2019 роки
Відповідно до Закону України „Про оборону України”, Положення про
територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від
23 вересня 2016 року № 406/2016, з метою виконання заходів щодо підготовки
та ведення територіальної оборони на території міста Золотоноші, враховуючи
лист Золотоніського районного військового комісаріату (08.12.2017 № 2695),
керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити міську Програму „Територіальна оборона” на 2018-2019 роки
та кошторис витрат на виконання заходів Програми (додаються).
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської
ради (Степовенко Г.А.) при формуванні бюджету міста в межах наявних
фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і
міською радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми.
3. 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

Зубенко 53900

В.О. Войцехівський

Додаток
до рішення міської ради
від 20.12.2017 № 30-54/VII

Міська Програма „Територіальна оборона”
на 2018-2019 роки
1. Загальна характеристика програми
Міська Програма „Територіальна оборона” на 2018-2019 роки (далі Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, Закону
України „Про оборону України” та Положення про територіальну оборону
України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року
№ 406/2016, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил
України. Розробником Програми є виконавчий комітет Золотоніської міської
ради.
2. Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована Програма
Міська Програма „Територіальна оборона” на 2018-2019 роки розроблена
у зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки, зростанням
соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними
формуваннями проросійського спрямування будівель органів державної влади,
транспортних комунікацій, військової частини та установ Збройних Сил
України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької
та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій
України.
Вищевикладене стало підставою для вжиття керівництвом держави
додаткових заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, основними
завданнями якої є оборона населених пунктів, підтримання безпеки та
правопорядку, охорона важливих об’єктів та комунікацій, органів державної
влади та місцевого самоврядування, боротьба з диверсійними та іншими
незаконно створеними озброєними формуваннями.
Прийняття програми направлене на розв’язання проблеми, пов’язаної з
підготовкою до ведення територіальної оборони в місті Золотоноша та
формування визначених для цього підрозділів у встановлені строки.
3. Мета програми
Метою Програми є залучення фінансових ресурсів з міського бюджету та
інших джерел, не заборонених законодавством, для здійснення заходів щодо
підготовки до формування підрозділів, які передбачені для виконання завдань
територіальної оборони в особливий період, створення для них необхідних
запасів матеріально-технічних засобів, забезпечення продовольством,
предметами речового майна і спорядження для підтримання боєздатного стану
та ефективного виконання визначених завдань.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми
Програма передбачає розв’язання низки проблем, пов’язаних з
підготовкою до ведення територіальної оборони та матеріально-технічного
забезпечення підрозділів, які передбачені для виконання завдань територіальної
оборони в особливий період.
Виконання програми надає можливість реалізувати ряд обов’язкових
підготовчих заходів, пов’язаних з веденням територіальної оборони на
території міста Золотоноші.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2018-2019 років.
5. Напрями діяльності і заходи програми
Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо
підготовки до формування підрозділів територіальної оборони міста
Золотоноші та їх матеріально-технічного забезпечення.
Реалізація заходів програми надасть змогу підготувати необхідну базу для
формування підрозділів, створити запаси матеріально-технічних і сировинних
ресурсів, передбачених для виконання завдань територіальної оборони.
6. Оцінка ефективності виконання заходів Програми
Виконання заходів програми дозволить:
- реалізувати низку обов’язкових підготовчих заходів з ведення територіальної
оборони в місті;
- у разі отримання розпорядження у визначені строки сформувати підрозділи
територіальної оборони та забезпечити їх необхідними для несення служби
ресурсами, організувати належну життєдіяльність.
7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Органами управління Програмою в районі є Золотоніський районний
військовий комісаріат та виконавчий комітет Золотоніської міської ради, які, в
межах повноважень, здійснюють координацію і контроль за ходом виконання
Програми.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється виконавчим комітетом
Золотоніської міської ради.

Кошторис витрат на виконання заходів Програми „Територіальна
оборона” на 2018-2019 роки

№ з/п

Найменування видатків

Вартість
(тис. грн.)

1

2
Підготовка об’єктів, визначених для постійної
дислокації підрозділів територіальної оборони
(ремонтні роботи, відновлення функціонування
електричної, телефонної та комп’ютерної мереж;
підготовка
систем
опалення,
водопостачання;
обладнання місць зберігання матеріально-технічних
засобів, зброї та боєприпасів та інше).
Придбання матеріальних цінностей, необхідних
для обладнання пунктів постійної дислокації (резервні
джерела електроживлення, освітлення та обігріву;
ліжка, столи, шафи та інші меблі, інше майно).
Придбання матеріальних цінностей, необхідних
для організації та здійснення харчування підрозділів
територіальної оборони, а також їх забезпечення
питною водою (польові кухні, ємності для питної
води, кухонний інвентар та інше)
Придбання матеріальних цінностей, необхідних
для забезпечення лазнево-прального обслуговування
підрозділів територіальної оборони (пральні машини
та інше).
Придбання матеріальних цінностей, необхідних
для фортифікаційного обладнання місць несення
служби (позицій) підрозділів територіальної оборони,
виготовлення інженерних загороджень та маскування
(залізобетонні та дерев’яні конструкції, колючий дріт,
маскувальна сітка та інше).
Придбання матеріальних цінностей, необхідних
для проведення бойового злагодження та виконання
бойових завдань підрозділами територіальної оборони
(мішені для практичних стрільб, засоби зв’язку,
паливно-мастильні матеріали та інше).
Забезпечення харчуванням за визначеними
нормами особового складу підрозділів територіальної
оборони (фінансується з розгортанням підрозділів
територіальної оборони).
Організація та проведення заходів підготовки
особового складу підрозділів територіальної оборони
у мирний час (навчальні та перевірочні збори та
інше).
Придбання матеріальних цінностей для речового
забезпечення підрозділів територіальної оборони
(постільна білизна, однотипна спідня білизна,
нарукавні пов’язки).
ВСЬОГО
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Секретар ради

Відповідальні
за створення запасів
(виконання робіт)

1000,0

Виконком міської ради

623,8

Виконком міської ради

219,0

Виконком міської ради

75,0

Виконком міської ради

180,0

Виконком міської ради

806,0

Виконком міської ради

450,0

Виконком міської ради

120,0

Виконком міської ради

487,9

Виконком міської ради

3961700,00
грн.

Н.О. Сьомак

