
Проєкт 

    

                   УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  

 

    (дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

17 лютого 2022 року                                                                              м. Городня 

 

Про затвердження Програми забезпечення 

проведення заходів та робіт місцевого значення 

з мобілізаційної підготовки, мобілізації,  

територіальної оборони, призову громадян на  

строкову військову службу на 2022-2023 роки 

 

У відповідності до пункту 17 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою забезпечення проведення заходів та робіт з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення, мобілізації, територіальної оборони, приписки 

юнаків допризовного віку до призовних дільниць, призову громадян на 

строкову військову службу та проведення навчальних зборів з резервістами і 

військовозобов’язаними, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська 

рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Програму  забезпечення проведення заходів та робіт 

місцевого значення з  мобілізаційної підготовки, мобілізації,  територіальної 

оборони, призову громадян на строкову військову службу на 2022-2023 роки 

(далі – Програма), що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної 

підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову громадян на строкову 

військову службу на 2022-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м.Городня 

2022 рік 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням дванадцятої сесії             

восьмого скликання   

від 17 лютого  2022 року  



 

 

ЗМІСТ 

 

                                               Назва розділу                                             стор. 
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територіальної оборони, призову громадян на строкову військову 

службу на 2022-2023 роки  
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Додаток  Заходи Програми забезпечення проведення заходів та робіт 

місцевого значення з  мобілізаційної підготовки, мобілізації,  

територіальної оборони, призову громадян на строкову військову 

службу на 2022-2023 роки. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ 

Програми забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з  

мобілізаційної підготовки, мобілізації,  територіальної оборони, призову 

громадян на строкову військову службу  на 2022-2023 роки 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Городнянська міська рада 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Бюджетний Кодекс України, Закони 

України «Про основи національного 

спротиву»,  «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про 

військовий обов’язок і військову 

службу», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2021 

р. № 1443 «Про затвердження Порядку 

організації та здійснення 

загальновійськової підготовки 

громадян України до національного 

спротиву» та Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2021 

р. № 1447 «Про затвердження Порядку 

організації, забезпечення та 

проведення підготовки добровольчих 

формувань територіальних громад до 

виконання завдань територіальної 

оборони»  

3.  Розробник Програми Городнянська міська рада 

4.  Співрозробники  Програми Городнянська міська рада, 

Перший відділ Чернігівського РТЦК 

та СП 

5.  Відповідальні виконавці 

Програми 

Городнянська міська рада, 

Перший відділ Чернігівського РТЦК 

та СП 

6.  Учасники Програми Городнянська міська рада, 

Перший відділ Чернігівського РТЦК 

та СП 

7.  Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Городнянська міська рада 

8.  Одержувач бюджетних коштів  

9.  Термін реалізації Програми 2022-2023 роки 



 

10.  Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Городнянської міської 

територіальної громади 

11.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

                        

 100 тис. гривень 

 

2. Загальні положення 

 

Програма забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення 

з  мобілізаційної підготовки, мобілізації,  територіальної оборони, призову 

громадян на строкову військову службу на 2022-2023 роки (далі - Програма) 

розроблена відповідно до законів України «Про основи національного 

спротиву»,  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий 

обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 

грудня 2021 р. № 1443 «Про затвердження Порядку організації та здійснення 

загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву» 

та Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1447 «Про 

затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки 

добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань 

територіальної оборони» 

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Зменшення збитків, непоправних втрат у разі виникнення збройної агресії 

та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог законів України 

«Про основи національного спротиву», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», постанов 

Кабінету Міністрів України  є одним з пріоритетів у діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів військового 

управління. Своєчасне попередження, вжиття упереджувальних заходів з цих 

питань, здійснюється органами державного управління усіх ланок, 

підприємствами, установами, організаціями і громадянами. 

Події, що відбулися та відбуваються  в державі протягом  останніх років, 

засвідчують про те, що заходи, які вживалися органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування спільно із органами військового 

управління, потребують суттєвого покращення, а також додаткового залучення 

коштів із  бюджетів усіх рівнів та позабюджетного фінансування. 

 

4. Мета  Програми 

 

Основною метою Програми є забезпечення проведення заходів та робіт 

з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації, територіальної 

оборони, приписки юнаків допризовного віку до призовних дільниць, призову 



 

громадян на строкову військову службу та проведення навчальних зборів з 

резервістами і військовозобов’язаними. 

 

5. Джерела фінансування та строки виконання Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Городнянської міської 

територіальної громади. Орієнтовний обсяг необхідного ресурсу складає 100 

тис. грн. 

Кошти використовуються Городнянською міською радою за цільовим 

призначенням виключно на забезпечення проведення заходів та робіт з 

мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації, територіальної 

оборони та зборових заходів, приписки юнаків допризовного віку до призовних 

дільниць, призову громадян на строкову військову службу та проведення 

навчальних зборів з резервістами і військовозобов’язаними.  

Реалізація заходів Програми розрахована на 2022-2023 роки. 

 

6. Очікувані результативні показники виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

 - проведення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення, мобілізації, територіальної оборони та зборових заходів; 

- проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних ресурсів до 

пункту збору Чернігівського РТЦК та СП та військових частин; 

- ефективну роботу пункту управління мобілізацією та територіальною 

обороною району в умовах особливого періоду (правового режиму воєнного 

стану). 

7. Заходи Програми 

           

 Забезпечення у межах відповідних видатків міського бюджету 

фінансування заходів з підготовки добровольчих формувань місцевого 

значення, перевезення особового складу добровольчих формувань до місць 

проведення занять та у зворотньому напрямку, а також заходів та робіт з 

мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації, приписки юнаків 

допризовного віку до призовних дільниць, призову громадян на строкову 

військову службу та проведення навчальних зборів з резервістами і 

військовозобов’язаними. 

 

 

8. Контроль за ходом виконання Програми 
 

Контроль за виконанням заходів програми покладається на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              



Проєкт 

                                                                                                                                                                  Додаток 

                                                                   до  Програми забезпечення проведення заходів  

                                                                                     та робіт місцевого значення з  мобілізаційної 

                                                                                           підготовки, мобілізації,  територіальної  

                                                                                                                                          оборони, призову громадян на строкову 

                                                                                                                                 військову службу на 2022-2023 роки 

 

Заходи  

Програми забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації,  

територіальної оборони, призову громадян на строкову військову службу на 2022-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтова

ні обсяги 

фінансува

ння 

тис. грн. 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Забезпечення у межах 

відповідних видатків 

міського бюджету 

фінансування заходів з 

підготовки добровольчих 

формувань місцевого 

значення, перевезення 

особового складу 

добровольчих формувань до 

місць проведення занять та 

у зворотньому напрямку, а 

також заходів та робіт з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення, 

мобілізації, приписки 

юнаків допризовного віку до 

призовних дільниць, 

призову громадян на 

строкову військову службу 

та проведення навчальних 

зборів з резервістами і 

2022-2023 роки Городнянська 

міська рада 

Кошти бюджету 

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

100 

тис.грн. 

Проведення заходів та робіт з 

мобілізаційної підготовки місцевого 

значення, мобілізації, територіальної 

оборони та зборових заходів, приписки 

юнаків допризовного віку до 

призовних дільниць, призову громадян 

на строкову військову службу та 

проведення навчальних зборів з 

резервістами і 

військовозобов’язаними.  



 

військовозобов’язаними 

Усього: 100 

тис.грн. 
-  

 

 
 

 Секретар міської ради                                                      Світлана БІЛЬСЬКА 

 


