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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 

Перший відділ Чернігівського РТЦК 

та СП 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Бюджетний Кодекс України, Закони 

України  «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про 

військовий обов’язок і військову 

службу», «Про оборону України», 

Положення  про військово - 

транспортний обов’язок, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2000 року 

№1921, Указ Президента України  від 

23 вересня 2016 року № 406/2016 дск 

«Про Положення про територіальну 

оборону України», Указ Президента 

України від 24.02.2022 року №69/2022 

"Про загальну мобілізацію" Указу 

Президента України від 17.05.2022 року  

№342/2022 "Про продовження строку 

проведення загальної мобілізації" 

3.  Розробник Програми Перший відділ Чернігівського РТЦК 

та СП 

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 

Військові формування утворені 

відповідно до Законів України, 

Збройні Сили України, Державна 

прикордонна служба України 

6.  Учасники Програми Городнянська міська рада, 

Перший відділ Чернігівського РТЦК 

та СП 

Військові формування утворені 

відповідно до Законів України, 

Збройні Сили України та Державна 



 

прикордонна служба України 

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, інші джерела 

не заборонені законодавством 

11.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

                        

 250 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 мобілізаційну підготовку та 

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

України», Положення  про військово-транспортний обов’язок, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921, Указу 

Президента України  від 23 вересня 2016 року № 406/2016 дск «Про Положення 

про територіальну оборону України», Указу Президента України від 24.02.2022 

року №69/2022 "Про загальну мобілізацію", Указу Президента України від 

17.05.2022 року  №342/2022 "Про продовження строку проведення загальної 

мобілізації". 

 

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

 

У зв’язку з віроломним вторгненням окупаційних військ російської 

федерації і захопленням нею частини території  України, зростанням соціальної 

напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними 

формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових 

підрозділів збройних сил російської федерації будівель органів державної 

влади, аеропортів, суходільних та морських транспортних комунікацій, органів 

військового управління, військових установ, для стабільного фінансування 

військовослужбовців виникла потреба у здійсненні додаткового фінансування з 

місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України 

заходів, пов’язаних з проведенням загальної мобілізації на території м.Городня 

та Городнянської територіальної громади. 

Під час виконання поставлених завдань актуальними питаннями стали: 



 

- необхідність коштів на проходження медичної військово-лікарської 

комісії з метою визначення стану здоров'я та ступеня придатності 

військовозобов’язаних для призову за загальною мобілізацією; 

- необхідність коштів на придбання паливо - мастильних матеріалів для 

доставки військовозобов’язаних з першого відділу Чернігівського РТЦК та СП 

на обласний збірний пункт м.Чернігів, до військових частин чи навчальних 

центрів; 

- недостатня укомплектованість організаційною технікою та                        

формалізованими документами необхідними для організації військового обліку 

призовників та військовозобов’язаних; 

- підтримання в постійній готовності до використання за призначенням 

пункту управління на базі першого  відділу Чернігівського РТЦК та СП та бази 

мобілізаційного розгортання;  

- підтримання службового транспорту в справному технічному стані; 

- вимога вищим керівництвом створення та утримання навчальної                          

матеріально-технічної бази для проведення теоретичних і практичних занять з 

військовозобов’язаними; 

- виготовлення інформаційних стендів; 

-  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. 

4. Мета  Програми 

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 з метою: 

- підтримання рівня готовності першого відділу Чернігівського РТЦК та 

СП необхідного для виконання завдань з організації призову громадян на 

строкову військову службу, проведення заходів з мобілізації та з питань 

територіальної оборони району відповідальності; 

- підвищення організації роботи органів місцевого самоврядування в 

проведенні військово-облікової роботи; 

- покращення матеріально-технічного забезпечення спільної роботи  

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, першого відділу 

Чернігівського РТЦК та СП, закладів охорони здоров’я; 

- успішне та своєчасне проведення мобілізаційних заходів, підвищення 

рівня підготовленості військовослужбовців першого відділу залучених до 

оборони та охорони району відповідальності; 



 

- створення (удосконалення) та утримання навчальної матеріально-

технічної бази для проведення теоретичних і практичних занять з 

військовослужбовцями роти охорони першого відділу Чернігівського РТЦК та 

СП; 

- обладнання технічними засобами та необхідним для роботи майном бази 

мобілізаційного розгортання (дільниця оповіщення, пункт управління, пункт 

попереднього збору військовозобов’язаних, ППЗ техніки, пункт прийому 

особового складу, пункт збору територіальної громади); 

- виконання інших заходів для підвищення обороноздатності країни за 

зверненням військової адміністрації, військових формувань утворених 

відповідно до Законів України, Збройних Сил України, Державної 

прикордонної служби України. 

Програма покликана сприяти вирішенню питань матеріально-технічного 

забезпечення проведення заходів з мобілізації, призову на строкову службу, 

службу за контрактом та завдань територіальної оборони Городнянської 

територіальної громади.  

 

5. Джерела фінансування та строки виконання Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Городнянської міської 

територіальної громади та інших джерел не заборонених законодавством. 

Орієнтований обсяг необхідного фінансового ресурсу та види його цільового 

призначення наведені в Додатку до Програми. 

Обсяг коштів визначається в процесі формування бюджету громади з 

урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватись в залежності 

від факту виконання бюджету при внесенні змін до нього. 

Реалізація заходів Програми розрахована на 2022-2023 роки. 

 

6. Очікувані результативні показники виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

 -   проведення призову на строкову військову службу; 

- проходження медичної військово-лікарської комісії юнаками під час 

призову на строкову військову службу; 

-  доставка призваних осіб на обласний збірний пункт м. Чернігів; 

-  забезпечення своєчасного оповіщення військовозобов’язаних; 

- проходження медичної військово-лікарської комісії військовозобо-

в’язаними, що знаходяться в запасі та в оперативному резерві 1 і 2 черги, для 

визначення ступеню придатності; 



 

- доставка мобілізованих за загальною мобілізацією та техніки національної 

економіки України на пункти прийому військових частин; 

- налагодження ефективної роботи першого відділу Чернігівського  РТЦК та 

СП під час проведення мобілізації; 

- забезпечення успішного та своєчасного виконання завдань (питань) з 

територіальної оборони в районі відповідальності; 

- підвищення рівня підготовленості особового складу роти охорони 

першого відділу Чернігівського РТЦК та СП та впровадження позитивного 

досвіду з їх підготовки; 

-  удосконалення та підтримання належного побутово-технічного стану бази 

мобілізаційного розгортання (ДО, ПУ, ППЗВ, ППЗТ, ППОС, ПЗТГ); 

-  підтримання в технічно справному стані автомобільної техніки; 

- забезпечення постійної роботи засобів зв’язку; 

- виконання інших заходів для підвищення обороноздатності країни за 

зверненням військової адміністрації, військових формувань утворених 

відповідно до Законів України, Збройних Сил України, Державної 

прикордонної служби України. 

 

7. Заходи Програми 

 

          Реалізація заходів Програми дасть змогу провести якісний призов юнаків 

на строкову військову службу, забезпечити особовий склад першого відділу та 

роти охорони першого відділу Чернігівського РТЦК та СП необхідними 

засобами захисту, майном та спорядженням згідно з потребами; забезпечити 

виконання мобілізаційних завдань органами державної влади та місцевого 

самоврядування в умовах воєнного стану.  

 Заходи передбачені Програмою: 

- проведення оповіщення призовників та військовозобов’язаних; 

- проведення медичної військово-лікарської комісії для призовників та 

військовозобов’язаних; 

- проведення призову юнаків на строкову військову службу; 

- проведення занять з особовим складом першого відділу та роти охорони 

першого відділу Чернігівського РТЦК та СП; 

- перевезення юнаків призовного віку та військовозобов’язаних, призваних 

за загальною мобілізацією від першого відділу Чернігівського РТЦК та СП до 

обласного збірного пункту м.Чернігів, військових частин та навчальних центрів; 

- доставка автомобільної техніки Національної економіки України, 

вилученої під час загальної мобілізації у воєнний період до пункту прийому 

автомобільної техніки м. Чернігова та до військових частин; 



 

- придбання запасних частин до службового автомобіля; 

- придбання паливо - мастильних матеріалів; 

- придбання канцелярських товарів, формалізованих документів, наочних 

матеріалів, оргтехніки тощо;  

- оплата заробітної плати кухарям; 

- заходи поточного ремонту приміщень першого відділу Чернігівського 

РТЦК та СП; 

- оплата за виготовлення продукції з наглядної інформації; 

- 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. 

 

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. 

 
                              



                                                                                                                                                                 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 відповідно  
                                                                                                                                                                               рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання 

                                                                                                                                                                               від 27.07.02022 року «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, 

гривень 

Очікуваний результат 

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 

формування 

утворені 

відповідно до 

Законів 

України, 

Збройні Сили 

Кошти 

бюджету 

Городнянсь

кої міської 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

джерела не 

заборонені 

250 000,0 Успішне та своєчасне виконання 

запланованих заходів мобілізації 

людських та транспортних ресурсів; 

призову юнаків на строкову 

військову службу; підготовка 

місцевості територіальної оборони 

– проведення зборових заходів та 

бойового злагодження роти 

охорони першого відділу 

Чернігівського РТЦК та СП, 

підтримання їх у боєздатному стані; 

визначення ступеня придатності  

2. Оплата проходження медичної ВЛК 

з метою визначення стану здоров’я 

та ступеня придатності 

військовозобов’язаних для проход-

ження військової служби за 

мобілізацією. 



 

3. Придбання паливо-мастильних 

матеріалів. 

України, 

Державна 

прикордонна 

служба 

України 

 

законодавст

вом 

військовозобов’язаних запасу, 

нарощування навчальної 

матеріально-технічної бази; 

підтримання належного побутово-

технічного стану бази 

мобілізаційного розгортання. 

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. 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 250 000,0 
 

 

 

 
 

 Секретар міської ради                                                      Світлана БІЛЬСЬКА 


