
                                                                         
   

                                         

                  УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 
(вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

02 березня 2023 року                                                                             м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої 

сесії восьмого скликання від 27.07.2022  р. 

«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 новій редакції» 

 

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 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести та затвердити зміни 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, а саме: 

1.1.  В паспорті Програми забезпечення проведення заходів та робіт 

місцевого значення з  мобілізаційної підготовки, мобілізації,  територіальної 

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

в пункті 11 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього:» змінити суму з «500,0 тис.грн.» на «1 000,0 тис.грн.». 

1.2. 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 

викласти в новій редакції, 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 
                                                                                

 

 

 



                                                                                                                                                        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 затверджений 

                                                                                                                                                                      рішенням вісімнадцятої сесії восьмого скликання 

                                                                                                                                                                      від 02.03.2023 року “Про внесення змін до рішення  

                                                                                                                                                                      чотирнадцятої сесії восьмого скликання від 27.07.2022  р. 

                                                                                                                                                                     «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 новій редакції” 

 

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 

фінансу-

вання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування по роках, 

гривень 
Очікуваний результат 

2022 рік 2023 рік  

1. 

Оплата проходження медичної військово-

лікарської комісії з метою визначення 

стану здоров'я та ступеня придатності осіб 

призовного віку для проходження 

строкової військової служби. 

2022-2023 

роки 

Городнянська 

міська рада, 

І відділ 

Чернігівського 

РТЦК та СП, 

Військові 

Кошти 

бюджету 

Городнянс

ької 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішне та своєчасне виконання 

запланованих заходів мобілізації 

людських та транспортних ресурсів; 

призову юнаків на строкову військову 

службу; підготовка місцевості 

територіальної оборони – проведення 



2. 

Оплата проходження медичної ВЛК з 

метою визначення стану здоров’я та 

ступеня придатності військовозобов’язаних 

для проход-ження військової служби за 

мобілізацією. 

формування 

утворені 

відповідно до 

Законів України, 

Збройні Сили 

України, 

Державна 

прикордонна 

служба України 

 

міської 

територіал

ьної 

громади, 

інші 

джерела не 

заборонені 

законодавс

твом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000,0 

зборових заходів та бойового 

злагодження роти охорони першого 

відділу Чернігівського РТЦК та СП, 

підтримання їх у боєздатному стані; 

визначення ступеня придатності  

військовозобов’язаних запасу, 

нарощування навчальної матеріально-

технічної бази; підтримання 

належного побутово-технічного стану 

бази мобілізаційного розгортання; 

підвищення обороноздатності 

території 

3. 
Придбання паливо-мастильних матеріалів. 

4. 

Забезпечення транспортом для перевезення 

військовозобов’язаних від першого відділу 

Чернігівського РТЦК та СП до збірного 

пункту обласного ТЦК та СП, військових 

частин чи навчальних центрів. 

5. 

Проведення зборових заходів з 

військовослужбовцями  першого відділу та 

роти охорони першого відділу 

Чернігівського РТЦК та СП, що включає 

харчування та забезпечення транспортом і 

ПММ для перевезення 

військовослужбовців на  військове 

стрільбище та у зворотному напрямку. 

 

6. 

Тилове та бойове забезпечення роти 

охорони першого відділу Чернігівського 

РТЦК та СП з розрахунку 60 осіб:  

харчі, медикаменти, військова атрибутика 

(в т.ч. одяг, взуття, спальні мішки, сумки 

тощо), інструменти, будівельні матеріали, 

інженерна техніка, ПММ, кухонне 

приладдя, елементи побуту, заробітна плата 

кухарям, інше. 

7. 

Придбання канцтоварів, оргтехніки та 

розхідних матеріалів до неї; виготовлення 

агітаційної документації в т. ч. наглядної 

агітації у вигляді плакатів для 

популяризації військової служби; 

проведення  агітаційної  роботи  через ЗМІ 

для популяризації військової служби; 



забезпечення системи оповіщення, збору та 

відправки мобілізаційних ресурсів. 

8. 

Підготовка та обладнання необхідним для 

роботи майном бази мобілізаційного 

розгортання (ДО, ПУ, ППЗВ, ППЗТ, 

ППОС, ПЗТГ). 

9. 

Кошти для обладнання та обслуговування 

приміщень та території першого відділу 

Чернігівського РТЦК та СП. Здійснення 

поточного ремонту. 

10. 

Закупівля оргтехніки для розробки 

плануючих, бойових, оперативних та 

графічних документів. 

11. 

Придбання матеріальних цінностей, ПММ, 

оплата транспортних послуг по 

облаштування фортифікаційних споруд, 

закупівля обладнання та проведення інших 

заходів для підвищення обороноздатності 

країни за зверненням військової 

адміністрації, військових формувань 

утворених відповідно до Законів України, 

Збройних Сил України, Державної 

прикордонної служби України. 

     

УСЬОГО, гривень 1 000 000,0  

 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                      Світлана БІЛЬСЬКА 
 

 

 

 



 


