ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
ОНУФРІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект вноситься
головою районної
державної адміністрації

РІШЕННЯ
від

грудня 2018 року

№
селище Онуфріївка

Про затвердження районної програми
мобілізаційної підготовки місцевого
значення та забезпечення заходів,
пов'язаних із виконанням військового
обов'язку, призовом громадян України
на строкову службу до лав Збройних Сил
України та інших військових формувань
на 2019-2021 роки
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов'язок та військову службу”, на
виконання Указів Президента України від 14 січня 2015 року №15 “Про
часткову мобілізацію”, від 30 січня 2015 року №40 “Про додаткові заходи щодо
забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році” та з метою
належного виконання заходів мобілізації, виконання військового обов'язку на
території району,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Затвердити районну програму мобілізаційної підготовки місцевого
значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового
обов'язку, призовом громадян України на строкову службу до лав Збройних
Сил України та інших військових формувань на 2019-2021 роки (далі Програма) (додається).
2. Рекомендувати районній державній адміністрації, сільським, селищним
радам, підприємствам, установам і організаціям району забезпечити виконання
завдань і заходів Програми.
3.Рекомендувати сільським, селищним радам розробити та затвердити
відповідні програми.
4.Районній державній адміністрації, як розробнику програми,
узагальнювати хід виконання програми згідно встановлених термінів
та
інформувати районну раду у IV кварталі кожного року.
5. Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію
з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності
рухів, об’єднань громадян, адміністративно - територіального устрою та
протидії корупції.
Голова районної ради

Т. УТКІНА

ПАСПОРТ
районної програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та
забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку,
призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил
України та інших військових формувань на 2019-2021роки
1

Ініціатор розроблення програми

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
програми
Розробник програми
Онуфріївська районна
державна адміністрація

3

Онуфріївська районна
державна адміністрація

4

Відповідальний виконавець програми

Онуфріївська районна
державна адміністрація

5

Термін реалізації програми

2019-2021роки

6

Перелік бюджетів, які
виконанні програми

7

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації програми, всього,
У тому числі:
коштів місцевого бюджету
коштів інших джерел

беруть

участь

у Районний, сільські,
селищні
467,0 тис грн

458,0 тис грн
9,0 тис грн

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від грудня 2018 року №
РАЙОННА ПРОГРАМА
мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,
пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян
України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та
інших військових формувань на 2019-2021роки
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 13.05.1999р. №644-ХІV
встановлені правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні,
визначені засади організації цієї роботи, обов’язки та відповідальність органів
державної влади, інших державних органів місцевого самоврядування,
повноваження та функції органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу” від
04.04.2006 р. №766-ХІV (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України
від 21.03.2002 р. №352 „Про затвердження Положення про підготовку і
проведення призову громадян на строкову військову службу” визначені основні
завдання військових комісаріатів стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її
незалежності та територіальної цілісності, відбування військової служби, а
також правове регулювання питань військового обов’язку і військової служби,
повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до
призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян
на військову службу та взаємодії військових комісаріатів з органами місцевого
самоврядування, фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з організацією
військової служби і виконанням військового обов’язку.
Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат
відповідно до Положення про військові комісаріати, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013р.
№389, покладено
ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при
надійному функціонуванні системи військового обліку, бронювання
військовозобов’язаних на воєнний час, забезпеченні належних умов праці
призовної комісії, медичного персоналу та достатнього фінансування існуючих
потреб.
Незважаючи на низький стан фінансового та матеріально-технічного
забезпечення з державного бюджету, Онуфріївським районним військовим
комісаріатом спільно з місцевими органами виконавчої влади було здійснено
необхідні заходи, направлені на виконання Законів України „Про внесення змін
до Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та „Про
військовий обов’язок та військову службу”.
З метою виконання вимог чинного законодавства з питань виконання
військового обліку, в частині призову громадян України до лав Збройних Сил
України та інших військових формувань, в 2019 році буде призвано близько 80
чоловік.

Разом з тим, буде вирішено питання підготовки молоді до військової
служби, мобілізації військовозобов’язаних до Збройних Сил України, ведення
військового обліку, медичного огляду громадян, призову на військову службу,
відправки призовників до обласного збірного пункту, а мобілізованих до
військового комісаріату без фінансування із місцевого бюджету неможливо.
2. Визначення мети програми
Районна програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та
забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку,
призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил
України та інших військових формувань на 2019-2021 роки (далі – програма)
розроблена відповідно до статті 6 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, розпорядження голови районної державної адміністрації від
06 березня 2018 року № 4 - дск «Про забезпечення проведення мобілізаційних
заходів у районі в умовах особливого періоду та призов військовозобов’язаних
на навчальні збори в 2018 році».
Мета програми:
підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату
на
належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;
підвищення значення роботи місцевих органів державної влади в
проведенні військово-облікової роботи на території Онуфріївського району,
залучення до комплектування військ мобілізаційні ресурси району в повному
обсязі, що надасть змогу якісного комплектування Збройних Сил України та
інших військових формувань молодим поповненням під час призовів громадян
на строкову військову службу та військовозобов’язаних для проходження
служби в ЗСУ;
матеріально-технічне забезпечення спільної роботи районної виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаного міського військового
комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти та охорони здоров’я щодо
забезпечення роботи призовної дільниці та мобілізаційної підготовки місцевого
значення.
У зв’язку з відсутністю в районному військовому комісаріаті на балансі
транспортного засобу для перевезення військовозобов’язаних програма
покликана вирішити проблему забезпечення транспортом та паливномастильними матеріалами заходів часткової мобілізації (додаток 2),
забезпечення проведення медичних обстежень призовників та мобілізованих
(додаток 3), а також поштові витрати на розшук призовників.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання програми
Фінансування програми проводиться за рахунок коштів районного,
сільських, селищних бюджетів та інших джерел. Всього на реалізацію
програми на 2019-2021 роки необхідно передбачити кошти у сумі 467 тис грн.
(додаток 1).
Програма діє на період 2019-2021роки.
Показники програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:
зміни кількості населених пунктів, які обслуговуються військовим
комісаріатом;
під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та
соціальних умов та обсягів затверджених видатків).

4. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники
Основними завданнями програми є:
здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних
ресурсів у військові організаційні структури;
сприяти належній роботі районної призовної комісії;
врахування державних, громадських та приватних інтересів під час
призову громадян України на військову строкову службу та мобілізованих до
лав Збройних Сил України;
проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого
значення.
Очікуваними результатами програми є якісна мобілізаційна підготовка
населення і транспортних ресурсів, підготовка молоді до військової служби та
призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ
молодим поповненням, підняття престижу професії військовослужбовця та
забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з
оборони країни, активне усвідомлення молодим поколінням, що захист
України – конституційний обов’язок кожного її громадянина.
Фінансування заходів щодо виконання програми здійснюватиметься за
рахунок коштів місцевих бюджетів із залученням інших джерел фінансування,
не заборонених законодавством.
5. Напрями діяльності та заходи програми
Перелік заходів програми:
1.Організувати та доставити мобілізаційні ресурси (техніку, людей) до
місць призначення на період мобілізації та військової служби.
2.Проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого
значення.
3.Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і
транспортних ресурсів у військові організаційні структури.
Основними напрямами реалізації програми є:
підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді.
Програма визначає напрямки діяльності органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, які приймають участь у її реалізації з встановленням
термінів виконання заходів відповідно до повноважень.
6. Очікувані результати виконання програми
Реалізація районної програми фінансування мобілізаційних заходів та
цивільного захисту населення в Онуфріївському районі сприятиме:
забезпеченню своєчасної часткової мобілізації, своєчасної доставки
людських та технічних ресурсів;
підтриманню системи управління району у готовності до роботи в умовах
переведення військ на воєнний режим;

забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які
призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у
військові частини;
виділенню (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних та інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг
Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим
формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;
підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до
мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
виконанню мобілізаційних завдань підприємствами, установами,
організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни.
7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію виконання програми здійснює районна державна
адміністрація.
Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених
програмою є:
рішення районної ради про встановлення контролю за ходом реалізації
програми;
підготовка відділом режимно-секретної та мобілізаційної роботи апарату
районної державної адміністрації інформації про стан виконання програми;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
програми, виявлення проблем та недоліків;
звіт голови Онуфріївської районної державної адміністрації про стан
виконання заходів програми.
______________________________

Додаток 1
до Програми

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
(тис. грн.)

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Обсяг ресурсів,

329,0

69,0

69,0

467,0

66,0

66,0

66,0

198,0

-

-

260,0

у тому
числі:

усього:
районний
бюджет
сільські,
селищні
бюджети
кошти
інших
джерел

Етапи виконання
програми

260,0

3,0

3,0

3,0

Усього витрат на
виконання
програми
(тис. грн.)

9,0

Додаток 2
до Програми
Орієнтовне ресурсне забезпечення районної програми мобілізаційної
підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із
виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову
військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань
на 2019-2021 роки у сумі тис. грн.
Найменування видатків
(тис. грн.)
Придбання паливномастильних матеріалів та
забезпечення
транспортом
мобілізаційних заходів

2019р.

2020р.

2021р.

55,3

55,3

55,3

Всього
(тис грн)
165,9

Придбання
транспортного засобу
Поштові витрати

260,0

-

-

260,0

2,0

2,0

2,0

6,0

317,3

57,3

57,3

431,9

Всього

Додаток 3
до Програми
Заходи на 2019-2021 роки по Онуфріївській ЦРЛ, пов’язані з проведенням
медичних обстежень призовників та мобілізованих військовослужбовців до лав
Збройних Сил України
№ Найменування видатків (тис. грн.)
з/п

2019р. 2020р. 2021р.

Всього
(тис грн)

1

Придбання хімічних реактивів для
клініко-діагностичної лабораторії

6,5

6,5

6,5

19,5

2

Проведення флюорографічних
досліджень

2,2

2,2

2,2

6,6

3

Проведення рентгенологічних
досліджень у зв’язку з виявленими
захворюваннями

3,0

3,0

3,0

9,0

11,7

11,7

11,7

35,1

Всього

РОЗРАХУНОК
потреби у коштах на перевезення мобілізованих
та призовників до місця призначення:
витрата пального на 100 км – 22 л
вартість пального – 33 грн./л
відряджувальні водію – 60-120 грн.
придбання транспортного засобу – 260,0 тис грн

відстань перевезень :
м.Миколаїв – 350 км;
м.Полтава – 125 км;
м.Десна – 385 км;
м.Кропивницький – 125 км.
вартість перевезення – 240 грн./доба;

Кількість
років

Середня
кількість
поїздок
на рік

Вартість
дизпалива,
грн./л

Відстань,
км

Витрати
палива на
100 км,
л

Потреба у
коштах,
тис грн

Миколаїв

3

4

33,0

700

22

61,0

Десна

3

2

33,0

800

22

35,0

Полтава

3

6

33,0

300

22

33,0

Кропивницький

3

60

33,0

300

22

392,0

Назва населеного
пункту

_________________________

