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Вступ
Районна «Цільова програма мобілізаційної підготовки та територіальної
оборони місцевого значення на 20192020 роки» (далі  Програма) розроблена
відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про військовий
обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2000 року № 1770 «Про затвердження положень про допризовну
підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних
спеціальностей», від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову
військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом», від 03.06.2013 р. № 389 «Про затвердження Положення про
військові комісаріати», від 28 грудня 2000 р. № 1921 «Про затвердження
Положення про військово-транспортний обов’язок» в редакції від 17.06.2015 р.
№ 405, іншими нормативно-правовими актами.
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1.
Паспорт Програми
Підстава для розроблення Програми: закони України «Про оборону
України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про
військовий обов’язок і військову службу», інші закони України, акти
Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів
України.
Розробник Програми: районна державна адміністрація.
Співрозробник Програми Ріпкинський районний військовий
комісаріат.
Виконавець Програми районна державна адміністрація.
Співвиконавець Програми: Ріпкинський районний військовий
комісаріат.
Учасники Програми: Ріпкинська районна державна адміністрація,
Ріпкинський районний військовий комісаріат, Ріпкинське ВП
Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, ПАТ «Ріпкинське
АТП-17444», навчальні заклади району, КЗ «Ріпкинська районна
центральна лікарня», засоби масової інформації, підприємства, установи,
організації району.
Законодавчі підстави для виконання Програми:
Конституція України; закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; Бюджетний кодекс України;
постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352
«Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття
призовників на військову службу за контрактом»; постанова Кабінету
Міністрів України від 03.06.2013 р. № 389 «Про затвердження
Положення про військові комісаріати»; Указ Президента України від
13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного
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9.
10.
11.
12.

13.

виховання дітей та молоді на 20162020 роки»; Указ Президента України
«Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян
України на строкову військову службу та звільнення в запас
військовослужбовців».
Мета Програми: Метою програми є 1) підтримання мобілізаційної
готовності районної державної адміністрації та Ріпкинського районного
військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання
завдань організації та функціонування системи управління районом в
особливий період та покликана вирішити проблему забезпечення
транспортом та паливно-мастильними матеріалами, матеріальнотехнічним забезпеченням; 2) комплексне здійснення заходів щодо
територіальної оборони району, матеріально-технічного забезпечення
потреб особового складу підрозділів територіальної оборони.
Терміни і етапи реалізації Програми: початок  2019 рік; закінчення 
2020 рік.
Основні джерела фінансування: кошти місцевих бюджетів та кошти з
інших джерел, не заборонених законодавством.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього – 190,0 тис. грн.
Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми: якісне
здійснення заходів щодо проведення призову громадян на строкову
військову службу, військову службу за контрактом; направлення
громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори
військовозобов’язаних і резервістів, забезпечення їх доставки до збірних
пунктів та військових частин; виконання заходів, пов’язаних з
територіальною
обороною,
проведення
мобілізації
людських,
транспортних та інших ресурсів в особливий період та мобілізаційної
підготовки місцевого значення у 20192020 роках; забезпечення охорони
та збереження документації з питань територіальної оборони.
Система організації контролю за виконанням Програми: координація
за ходом виконання Програми покладається на головного спеціаліста по
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної
роботи апарату районної державної адміністрації; поточний контроль за
ходом реалізації Програми здійснює постійна депутатська комісія
Ріпкинської районної ради з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку району та з питань комунальної власності.

2. Обґрунтування необхідності розроблення Програми
Оборона України базується на готовності та здатності органів державної
влади, усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого
самоврядування, Цивільної оборони України, національної економіки до
переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройної
агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території
держави до оборони. Правовою основою оборони держави є Конституція
України.
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Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її
виникнення та ефективна ліквідація наслідків є одним з пріоритетів у
діяльності органів місцевого самоврядування, державних органів.
Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від
збройної агресії зумовлена тенденціями зростання проявів тероризму. Ризики
терористичної діяльності, сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат
(людських, економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів
терористичної діяльності з кожним роком зростають.
Забезпечення призову на військову службу (строкову, за контрактом, у
військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та ін.) є важливим
елементом будівництва Збройних сил України та підтримки їх боєздатності.
Ще більшого значення це питання набуває сьогодні, у зв’язку з подіями,
які відбуваються на сході нашої держави та реалізацією програми розвитку та
відновлення боєздатності Збройних сил України. Враховуючи наявні завдання
сьогодення перед Збройними силами України щодо захисту суверенітету та
територіальної цілісності України, захисту українського народу від зовнішніх
та внутрішніх агресорів, якісного виконання та забезпечення заходів призовів
на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві,
альтернативну службу, за мобілізацією та ін.) необхідна всебічна фінансова та
матеріальна допомога з боку органів місцевого самоврядування.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування згідно
вимог ст.43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:
- для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову
службу, відправки призваних до військових частин зобов’язані забезпечити
військові комісаріати обладнаними призовними (збірними) пунктами,
медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном,
автомобільним транспортом, а також охорону громадського порядку;
- для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в
особливий період місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями
незалежно від підпорядкування і форм власності та військовими комісаріатами
в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору
військовозобов’язаних, комплектують їх особовим складом із числа
військовозобов’язаних без звільнення громадян від виконання основних
обов’язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок,
а також забезпечують реалізацію інших заходів, пов’язаних з виконанням
планів проведення мобілізації;
- місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
забезпечують районні військові комісаріати службовими будинками,
підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних
пунктів (дільниць), здійснюють поточний і капітальний ремонти цих будинків
та приміщень, здійснюють надання військовим комісаріатам комунальнопобутових послуг (освітлення, водопостачання, опалення тощо) за рахунок
коштів місцевого бюджету.
Для виконання вказаних вище вимог чинного законодавства необхідно
проводити оформлення документів під час проведення вивчення громадян,
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уточнення військово-облікових даних, проведення тестування, медичного
обстеження та огляду, призову до Збройних сил України та інших військових
формувань.
Відповідно
до
завдань
Президента
України

Верховного
Головнокомандувача Збройних сил України мають здійснюватися заходи з
відбору та комплектування військ військовослужбовцями за контрактом.
Під час проведення вищезазначених заходів, а також можливого
розгортання роти охорони військового комісаріату та підрозділів оборони
району будуть додатково необхідні: паливно-мастильні матеріали для
забезпечення виконання плану поставлених завдань за призначенням, витратні
матеріали для оргтехніки, матеріально-технічні засоби. Вирішити ці питання
без додаткового фінансування мобілізаційної підготовки та територіальної
оборони неможливо або вкрай складно.
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 покращення, а також додаткового залучення коштів із
бюджетів усіх рівнів та позабюджетного фінансування.
Успішне вирішення постійно зростаючого обсягу завдань для районного
військового комісаріату, пов’язаних з веденням військового обліку,
підготовкою молоді до військової служби, проведенням медичних оглядів
військовозобов’язаних громадян, призовом молоді на військову службу,
мобілізацією військовозобов’язаних до Збройних Сил, інших військових
формувань України, відправкою призовників до обласного збірного пункту, а
мобілізованих  до військових частин, бронювання певних категорій
працівників району, соціальної підтримки мобілізованих до Збройних Сил та
інших військових формувань України, для забезпечення їх гідного існування,
вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурномасового характеру у сучасних економічних умовах потребує фінансування з
місцевого бюджету.
3. Мета Програми
Метою Програми є підтримання мобілізаційної готовності та
територіальної оборони району на належному рівні, необхідному для
виконання завдань організації та функціонування системи управління районом
в особливий період та покликана вирішити проблему забезпечення
транспортом та паливно-мастильними матеріалами, матеріально-технічними
засобами.
Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні упродовж 20192020 років комплексу заходів, спрямованих на:
 забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств,
установ, організацій району незалежно від форм власності при виникненні
збройної агресії або збройного конфлікту;
 удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із
забезпеченням мобілізації людських і транспортних ресурсів;
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 розроблення організаційних заходів щодо забезпечення мобілізації
людських і транспортних ресурсів;
 посилення державного нагляду за станом мобілізаційної підготовки
району;
 інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, населення району з питань мобілізації;
 здійснення комплексу загальнодержавних воєнних і спеціальних
заходів, що здійснюються в особливий період;
 перевезення військовозобов’язаних до військових частин та інших
формувань під час проведення заходів (часткової ) мобілізації.
Дана Програма направлена на сприяння вирішенню завдань Ріпкинським
районним військовим комісаріатом щодо проведення мобілізаційних заходів у
Ріпкинському районі та підтримання мобілізаційної роботи в районі щодо
своєчасного проведення часткової мобілізації в особливий період; призову
військовозобов’язаних до Збройних сил України та інших військових
формувань; направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні
збори військовозобов’язаних і резервістів, забезпечення їх доставки до збірних
пунктів та військових частин; виконання заходів, пов’язаних з територіальною
обороною, проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в
особливий період та мобілізаційної підготовки місцевого значення у 20192020
роках.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання основних проблем у сфері
мобілізаційної підготовки.
Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевих
бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством. Всього на реалізацію Програми необхідно передбачити 190,0
тис. грн., в тому числі: 2019 рік – 100,0 тис. грн.; 2020 рік – 90,0 тис. грн.
Показники Програми за необхідності можуть коригуватися під впливом
зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов
тощо).
5. Строки виконання Програми.
Програма діє на період 20192020 років.
Перелік заходів і завдань Програми та очікувані результати її
виконання.
Основними завданнями Програми є:
1. Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень
органів місцевого самоврядування у сфері мобілізаційної роботи.
2. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і
транспортних ресурсів у військові організаційні структури.
3. Створення сучасної, ефективної системи оповіщення населення району
про мобілізацію людських і транспортних ресурсів.
4. Здійснення воєнних та спеціальних заходів щодо запобігання
6.
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виникненню терористичної діяльності на території району.
5. Програма спрямована на розвиток і підтримку створення районної ланки
територіальної підсистеми Єдиної системи оборони та її ефективних сил для
зменшення ризику виникнення терористичної діяльності та досягнення
гарантованого рівня поставки людських і транспортних ресурсів у військові
організаційні структури, створення правових, організаційно-економічних умов
для її розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б
сприяли підвищенню рівня готовності бази мобілізаційного розгортання.
Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і
територію району, запобігати виникненню проявів терористичної діяльності,
підвищити рівень готовності бази мобілізаційного розгортання до дій за
призначенням.
Виконання завдань Програми забезпечить суттєве підвищення рівня
готовності населення, підприємств, установ, організацій району незалежно від
форм власності при виникненні збройної агресії або збройного конфлікту та
проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.
Завдання, заходи та строки виконання Програми на 20192020 роки
Таблиця 1

Утримання елементів
бази мобілізаційного
розгортання
Ріпкинського району у
складі:
пункту
управління
проведенням
мобілізації людських
та
транспортних
ресурсів;
запасного
пункту
управління
РДА;
пункту
попереднього
збору
військовозобов’язаних
і техніки та штабів
оповіщення
на
підприємствах.

Відповідальні
виконавці

Районна
державна
адміністрація,
Ріпкинський
РВК

Строки
виконання

20192020
роки

Джерела
фінансування

місцеві
бюджети

Всього

1.

Найменування
заходу, завдання

2020 рік

№
з/
п

2019 рік

Орієнтовні обсяги
фінансування

10,0

12,0

22,0

9

2.

3.

4.

5.

Утримання
та
вдосконалення,
а
також підтримання в
постійній готовності
до використання за
призначенням дільниці
оповіщення.
Здійснення постійного
моніторингу
підприємств,
що
розташовані
на
території району з
метою оперативного
виконання доведених
мобілізаційних
завдань,
вироблення
пропозицій
по
їх
корегуванню
та
з
метою
планування
раціонального
використання
людських
і
матеріальних ресурсів
під час мобілізації та у
воєнний час.
Перевезення призовників до обласного
збірного пункту та
військовозобов’язаних
до військових частин
та інших формувань
під час призову на
строкову
службу,
призову за контрактом
та проведення заходів
(часткової) мобілізації.
Забезпечення
автотранспортом
та
паливно-мастильними
матеріалами
для
проведення
заходів
оповіщення
та
розшуку призовників,
військовозобов’язаних
під час проведення
заходів
(часткової)
мобілізації, призову на
військову службу за
контрактом
та
викликом резервістів.

Виконавчі
комітети
сільських
та
селищних рад,
Ріпкинський
РВК

20192020
роки

місцеві
бюджети

Головний
спеціаліст
по
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату
РДА; виконавчі
комітети
сільських,
селищних рад

20192020
роки

Не потребує
коштів

Ріпкинська РДА,
Ріпкинський
РВК,
ПАТ
«Ріпкинське
АТП-17444»

20192020
роки

Ріпкинська РДА,
Ріпкинський
РВК,
ПАТ
«Ріпкинське
АТП-17444»

20192020
роки

2,0

1,0

3,0

-

-

-

місцеві
бюджети

10,0

10,0

20,0

місцеві
бюджети

15,0

15,0

30,0
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6.

7.

8.

9.

Забезпечення паливномастильними
матеріалами
для
доставки
техніки
національної
економіки України до
військових частин під
час проведення заходів
(часткової) мобілізації.
Проведення
заходів
щодо перевірки на
всій території району
правильності ведення
військового обліку та
бронювання,
технічного
стану
автомобільної техніки,
призначеної до військ,
в тому числі оплата
транспортних послуг
та придбання паливномастильних матеріалів
Участь у підготовці та
проведенні військовоекономічних
мобілізаційних
тренувань

Ріпкинська РДА,
Ріпкинський
РВК,
підприємства,
установи,
організації
району

20192020
роки

місцеві
бюджети

2,0

2,0

4,0

Ріпкинська РДА,
Ріпкинський
РВК, виконкоми
сільських,
селищних рад,
підприємства,
установи,
організації

20192020
роки

місцеві
бюджети

1,0

1,0

2,0

Головний
спеціаліст
по
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату
РДА

20192020
роки

Не потребує
коштів

-

-

-

Перевірка та оцінка
стану мобілізаційної
готовності органів
місцевого
самоврядування,
підприємств, установ,
організацій району

Головний
спеціаліст
по
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату
РДА

20192020
роки

місцеві
бюджети

1,0

1,0

2,0

Ріпкинська
РДА;
Ріпкинський
РВК

20192020
роки

місцеві
бюджети

20,0

20,0

40,0

10. Забезпечення виконання
заходів, пов’язаних з
територіальною
обороною; участь у
навчаннях, тренуваннях
та інших заходах з
питань територіальної
оборони; забезпечення
здійснення заходів для
підтримання
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11.

12.

13.

14.

боєготовності в повному
обсязі, придбання
матеріально-технічних
засобів та майна для
підрозділів
територіальної оборони
Забезпечення підрозділів
територіальної оборони
паливно-мастильними
матеріалами та
технічними рідинами
(бензин, дизельне
пальне, мастила, тосол)
Перевезення особового
складу підрозділів
територіальної оборони
при проведенні з ними
занять та навчань
Облаштування опорних
пунктів окремих
важливих об’єктів, що
підлягають охороні та
обороні підрозділами
територіальної оборони в
умовах особливого
періоду та
надзвичайного стану
Здійснення заходів щодо
забезпечення збереження
та охорони документації
з територіальної оборони
району

15. Створення та
утримання на базах та
у лікувальних
установах
незнижувальних
запасів вакцини,
медикаментів та
медичного майна (у
тому числі для
проходження
медичних комісій
призовниками та
військовозобов’язаними)

Ріпкинська
РДА;
Ріпкинський
РВК

20192020
роки

місцеві
бюджети

5,0

5,0

10,0

Ріпкинська
РДА;
Ріпкинський
РВК

20192020
роки

місцеві
бюджети

11,0

13,0

24,0

Ріпкинська
РДА;
Ріпкинський
РВК,
підприємства,
установи,
організації

20192020
роки

місцеві
бюджети

В межах
поточного
фінансування

Головний
спеціаліст
по
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату
РДА

20192020
роки

місцеві
бюджети

15,0

2,0

17,0

Ріпкинська РДА,
КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ»

20192020
роки

місцеві
бюджети

5,0

5,0

10,0

-
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16. Здійснення заходів
соціальної підтримки
сімей
військовозобов’язаних
та громадян, які дали
згоду підписати
контракт зі Збройними
силами України
17. Здійснення заходів щодо
відбору кандидатів для
вступу на військову
службу за контрактом,
пропагування та

агітація щодо
проходження
військової служби за
контрактом

Ріпкинська РДА,
Ріпкинський
РВК, виконкоми
сільських
та
селищних рад

20192020
роки

місцеві
бюджети

-

-

-

Редакція газети
«Життя
Полісся»,
Ріпкинська РДА,
Ріпкинський
РВК, виконкоми
сільських
та
селищних рад

20192020
роки

місцеві
бюджети

3,0

3,0

6,0

7. Ресурсне забезпечення Програми.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі реалізації
заходів протягом року шляхом внесення змін до бюджету.
Таблиця 2
Орієнтовний обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі:
-

місцеві бюджети та інші
джерела, не заборонені чинним
законодавством

Усього витрат на виконання Програми
(тис. грн.)
2019 рік
2020 рік
Всього
100,0
90,0
190,0
100,0

90,0

190,0

8.
Очікувані кінцеві результати виконання Програми.
1. Забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки та
мобілізації.
2. Підвищення рівня мобілізаційної готовності Ріпкинського району,
підприємств, установ та організацій району.
3. Забезпечення готовності підприємств, установ та організацій району до
переведення і функціонування в умовах особливого періоду.
4. Створення дієвої системи управління, оповіщення, збору і відправки
мобілізаційних ресурсів.
5. Суворе дотримання режиму секретності та прихованості при проведенні
заходів мобілізаційної підготовки.
6. Забезпечення функціонування підрозділів територіальної оборони.
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Результативні показники, що характеризують виконання Програми на
20192020 роки.
Таблиця 3
№
з/п
1.

Показники

Одиниця

Джерело інформації

2019
рік

ст. 15 Закону України
«Про оборону України»;
п. 2, ст. 43, п. п. 4, 8
ст.15 Закону України
«Про військовий
обов’язок і військову
службу»; ст. 20
«Положення про
підготовку і проведення
призову громадян
України на строкову
військову
службу та прийняття
призовників на
військову службу за
контрактом»,
затвердженого
постановою КМУ від
21.03.2002 р. № 352; ст.
4, 7, 17, 18 Закону
України «Про
мобілізаційну
підготовку і
мобілізацію»;
Бюджетного кодексу
України; п.22 ч.1, ст. 26,
п.1.ч.3 ст. 50, ст. 36
Закону України «Про
місцеве самоврядування
в Україні»; згідно
постанови Кабінету
Міністрів України від
03.06.2013 р. № 389
«Про затвердження
Положення про
військові комісаріати»,
постанови Кабінету
Міністрів України від 28
грудня 2000 р. № 1921
«Про затвердження
Положення про
військово-транспортний
обов'язок» в редакції від
17.06.2015 р. № 405

10,0

10,0

15,0

15,0

2,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0

2020
рік

Затрат
Перевезення призовників до Тис. грн.
обласного збірного пункту
та військовозобов’язаних до
військових частин та інших
формувань під час призову
на
строкову
службу,
призову за контрактом та
проведення
заходів
(часткової) мобілізації.
Забезпечення
Тис. грн.
автотранспортом
та
паливно-мастильними
матеріалами для проведення
заходів
оповіщення,
призовників,
військовозобов’язаних під
час проведення заходів
(часткової)
мобілізації,
призову
на
військову
службу за контрактом та
викликом резервістів.
Забезпечення
паливно- Тис. грн.
мастильними матеріалами
для
доставки
техніки
національної
економіки
України
до
військових
частин під час проведення
заходів
(часткової)
мобілізації.
Проведення заходів щодо Тис. грн.
перевірки на всій території
району
правильності
ведення військового обліку
та бронювання, технічного
стану автомобільної техніки
призначеної до військ.
Забезпечення
підрозділів Тис. грн.
територіальної
оборони
паливно-мастильними
матеріалами та технічними
рідинами (бензин, дизельне
пальне, мастила, тосол).
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2.

Перевезення
особового Тис. грн.
складу
підрозділів
територіальної оборони при
проведенні з ними занять та
навчань.

11,0

13,0

Здійснення заходів щодо
забезпечення збереження та
охорони документації з
територіальної
оборони
району.
Продукту
Кількість
- призовників під час
призову
на
строкову
військову службу;
- призовників до обласного
пункту збору під час
призову
на
строкову
службу;
- військовозобов’язаних до
обласного військкомату та
військових частин, інших
формувань під час призову
за
контрактом,
по
(часткової) мобілізації;
- військовозобов’язаних за
викликом резервістів до
військових частин
Забезпечення
автотранспортом
та
паливно-мастильними
матеріалами для проведення
заходів
оповіщення
та
перевезення до обласного
збірного
пункту
призовників,
військовозобов’язаних під
час проведення заходів
(часткової)
мобілізації,
призову
на
військову
службу за контрактом та
викликом резервістів.
Забезпечення
паливномастильними матеріалами
для
доставки
техніки
національної
економіки
України
до
військових
частин під час проведення
заходів
(часткової)
мобілізації.

15,0

2,0

Тис. грн.

Осіб

Дані Ріпкинського РВК
(прогноз)

35

35

80

80

40

40

200

200

530

530

Літрів
дизельного
пального

350

350

Літрів
бензину А92

35

35

35

35

Літрів
бензину А92

Дані Ріпкинського РВК
(прогноз)

Розпорядження голови
Ріпкинської районної
державної адміністрації
від 08.02.2016 р. № 91/2
Літрів
ДСК «Про затвердження
дизельного
лімітів вилучення
пального
техніки у підприємств,
установ та організацій
Ріпкинського району
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Проведення заходів щодо
- оповіщення, розшуку осіб,
що
призиваються
за
мобілізацією та на строкову
військову
службу
до
Збройних сил України;
- перевірки на всій території
району
правильності
ведення військового обліку
та бронювання, технічного
стану автомобільної техніки
призначеної до військ.

3.

4.

Осіб

для комплектування
Збройних сил України
та інших військових
формувань під час
мобілізації»
Дані Ріпкинського РВК
(прогноз)

150

150

Літрів
бензину А92

20

20

Літрів
дизельного
пального

15

15

Забезпечення
підрозділів
територіальної
оборони
паливно-мастильними
матеріалами та технічними
рідинами (бензин, дизельне
пальне, мастила, тосол).

Літрів
бензину А92

100

100

Літрів
дизельного
пального

70

70

Перевезення
особового
складу
підрозділів
територіальної оборони при
проведенні з ними занять та
навчань.

Літрів
бензину А92

210

250

Літрів
дизельного
пального
Здійснення заходів щодо тис. грн.
забезпечення збереження та
охорони документації з
територіальної
оборони
району.
Ефективності

170

210

Дані Ріпкинської РДА
(прогноз)

15,0

2,0

Розрахункові дані

28,00

28,00

Розрахункові дані

560,0

560,0

Середня вартість оплати грн.
проїзду однієї особи до
обласного збірного пункту,
обласного військкомату до
військових частин, інших
формувань та в зворотному
напряму.
Вартість 1 рейсу автобусу грн.
для 20 осіб на замовлення до
міста
Чернігова
та
в
зворотному напряму.
Якості
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Виконання плану поставок
призовників до обласного
збірного пункту під час
призову.
Кількість призовників, які
придатні для проходження
військової
служби
у
відсотках
від
загальної
кількості призовників.
Виконання плану поставок
військовозобов’язаних
до
військових частин та інших
формувань під час призову за
контрактом.
Виконання плану поставок
резервістів до військових
частин та інших формувань
під
час
виклику
до
військових частин.
Виконання плану поставок
військовозобов’язаних
до
військових частин та інших
формувань
під
час
проведення
часткової
мобілізації.
Підвищення якості системи
оповіщення
і
збору
військовозобов’язаних
в
особливий період.

%

Прогнозні дані

90

90

%

Прогнозні дані

70

70

%

Прогнозні дані

90

90

%

Прогнозні дані

90

90

%

Прогнозні дані

80

80

на %

Прогнозні дані

70

70

Організація управління та контролю за ходом виконання
Програми.
Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює головний
спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи апарату Ріпкинської районної державної адміністрації.
Контроль за цільовим та ефективним використання коштів, які виділяє
районний бюджет, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів –
Ріпкинською районною державною адміністрацією, постійною комісією
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району та з
питань комунальної власності.
Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної
та мобілізаційної роботи апарату Ріпкинської районної державної адміністрації
готує щорічні звіти про результати виконання Програми та подає їх на розгляд
постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку району та з питань комунальної власності з метою визначення
ефективності виконання Програми.
Відповідальними виконавцями Програми є Ріпкинська районна державна
адміністрація, яка щорічно звітує перед Ріпкинською районною радою про
результати виконання Програми.
Координація за ходом виконання Програми покладається на головного
9.
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спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи апарату Ріпкинської районної державної адміністрації.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна
депутатська комісія Ріпкинської районної ради з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку району та з питань комунальної власності.
Заключні положення
Основною умовою реалізації Програми є взаєморозуміння, цілеспрямовані
дії районної державної адміністрації, районної ради, районного військового
комісаріату, підприємств, установ та організацій району, органів місцевого
самоврядування, направлені на удосконалення мобілізаційної підготовки та
підняття рівня мобілізаційної готовності, забезпечення здійснення заходів
територіальної оборони району.
Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми,
визначається у видатковій частині районного бюджету окремим рядком.
Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією
Ріпкинської районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
району та з питань комунальної власності.
Зміни та доповнення до Програми вносяться її розробниками за
результатами моніторингової діяльності.
Головний спеціаліст по взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної роботи
апарату районної державної адміністрації

А. ДЕБЕЛИЙ

