
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

31 позачергова сесія 8-го скликання 

 

30 червня 2022 року                                                             №1724 

 

Про внесення змін до рішення 29 позачергової  

сесії 8 скликання від 27.02.2022р. № 1659 

«Про затвердження  Програми забезпечення  

проведення заходів та робіт місцевого  

значення з мобілізаційної  підготовки,  

мобілізації, територіальної  оборони  

Баранівської територіальної громади  

на 2022 - 2023 роки»  

 

Керуючись  статтею  17  Закону України "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію", статтею 14 Закону України "Про оборону України", пунктом 22 

статті  26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", 

Положенням про територіальну оборону України, затвердженим Указом 

Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013, з метою забезпечення 

реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони, 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

           1. Внести зміни до рішення 29 позачергової сесії 8 скликання від 

27.02.2022р. № 1659  « Про затвердження Програми забезпечення проведення 

заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної  підготовки, мобілізації, 

територіальної  оборони Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 

роки», а саме викласти Програму забезпечення проведення заходів та робіт 

місцевого значення з мобілізаційної  підготовки, мобілізації, територіальної  

оборони Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки   в новій 



редакції  (далі – Програма),  що додається та набирає чинності  із 24.02.2022 

року. 

2. Всі інші пункти рішення залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на комісію з питань 

бюджету та комунальної власності,економічного розвитку,транспорту та зв’язку 

(Демчишина І.І.) 

 

 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 

 

  



Додаток 

до рішення  

31 позачергової сесії  

8скликання Баранівської 

міської ради 

від 30.06.2022р.№1724 

Програма 

забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної  підготовки, мобілізації, територіальної  оборони 

Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки 

  

І. Загальні положення  

    У зв’язку із нападом Росії на Україну та початком широкомаштабної війни з 

боку  Російської Федерації, з метою підтримання бойової та мобілізаційної 

готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на 

рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці 

держави, відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил 

України територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки 

спільно з  органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота 

щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового 

обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, 

забезпечення виконання завдань територіальної оборони. 

    З метою забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, 

готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань 

територіальної оборони громади, функціонування системи управління 

територіальною обороною існує потреба в забезпеченні територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки за такими, де є дефіцит ресурсів з 

державного бюджету. 

    Програма  забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної  підготовки, мобілізації, територіальної  оборони Баранівської 

територіальної громади на 2022 - 2023 роки  (далі - Програма) розроблена у 

відповідності із Законами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про територіальну оборону України, затвердженим Указом 

Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013. 

   Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних 

проблем забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів 



комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, 

готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань 

територіальної оборони області. 

ІІ. Мета Програми 

   Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та  

незалежності    України,    підтримання    бойової   і  мобілізаційної    готовності  

Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема забезпечення 

мобілізаційної підготовки, готовності до проведення заходів мобілізації та 

виконання завдань територіальної оборони, забезпечення готовності органів 

місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних 

органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також 

населення і території громади до участі в обороні, вирішення комплексу завдань 

щодо підготовки до збройного захисту у разі відкритого збройного конфлікту та 

ведення територіальної оборони 

ІІІ. Завдання і заходи Програми 

    Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 1. 

   Організація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет 

Баранівської міської ради. 

ІV. Фінансування заходів Програми 

   Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

міського та інших джерел фінансування не заборонених законодавством 

України. 

   Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку  

V. Очікувані результати 

     Реалізація Програми протягом 2022 – 2023 років сприятиме вирішенню питань 

за тими напрямами, де є дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить 

проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої 

системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів, 

виконання завдань територіальної оборони, забезпечення безперебійного 

функціонування інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення 

громади. 

VI. Контроль за виконанням Програми 

     Контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови. 

Відповідальним за надання звітних матеріалів про виконання Програми є відділ 

бухгалтерського обліку міської ради. 

  

  



Додаток 1 

до Програми 

  

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної  підготовки, мобілізації, територіальної  оборони 

Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки 

№ 

п/п 

Найменування заходу Обсяг витрат, тис.грн Джерело 

фінансування 
2022 р. 2023 р. 

 Завдання І. Мобілізаційна готовність 

1. Придбання пально-

мастильних матеріалів, 

оплата транспортних 

послуг: 

для забезпечення 

проведення перевірки 

організації та ведення 

військового обліку, 

забезпечення 

функціонування системи 

військового обліку та 

бронювання 

військовозобов’язаних на 

період мобілізації та на 

воєнний час в органах 

державної влади, органах 

місцевого самоврядування, 

на підприємствах, в 

установах,  організаціях та 

навчальних закладах; 

для забезпечення доставки 

резервістів та 

військовозобов’язаних  до 

пунктів збору військово-

організаційних структур 

Збройних Сил України та 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 



інших військових 

формувань на навчальні 

збори; 

для забезпечення доставки 

офіцерів запасу, яких 

призивають на військову 

службу за призовом, осіб 

офіцерського складу до 

навчальних центрів 

на  курси підготовки та 

підвищення кваліфікації; 

для доставки мобілізаційних 

ресурсів (людських і 

транспортних) до пунктів 

збору військово-

організаційних структур 

Збройних Сил України та 

інших військових 

формувань під час 

мобілізації 

для забезпечення доставки 

гуманітарного вантажу  

для забезпечення евакуації 

населення із небезпечних 

районів, які постраждали від 

військових нападів 

для перевезення тіл 

загиблих 

військовослужбовців, які 

загинули під час 

проходження військової 

служби 

для забезпечення 

проведення заходів по 

благоустрою громади 

(грейдерування доріг, 

вивезення сміття та інш.) 



2. Впровадження та 

забезпечення 

функціонування сучасних 

систем військового обліку: 

придбання комп’ютерної 

техніки з ліцензійним 

програмним  забезпеченням, 

оргтехніки та витратних 

матеріалів для їх заправки, 

відновлення і 

обслуговування 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

3. Придбання, виготовлення 

бланкової та рекламної 

продукції 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

 Завдання ІІ. Забезпечення функціонування системи територіальної 

оборони 

1. Створення системи зв’язку 

територіальної оборони 

області: 

придбання радіостанцій 

транкінгового зв’язку та 

ретрансляторних установок, 

у тому числі портативних 

цифрових радіостанцій 

Motorola  DP4800, Motorola 

DP4400, автомобільних 

цифрових радіостанцій 

транкінгових Motorola 

DP4600, ретрансляторів 

Motorola  MTR 3000 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

2. Надання послуг з 

оперативно-технічного 

обслуговування 

радіоелектронних засобів 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

  



 Завдання ІІІ Підготовка підрозділів територіальної оборони  

1. Придбання речового майна 

для особового складу 

підрозділів територіальної 

оборони (каремати, спальні 

мішки) 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

2. Придбання спорядження для 

підготовки особового складу 

підрозділів територіальної 

оборони (ліхтарі, компаси, 

мотузки, карабіни, аптечки, 

лопати, сокири, пили, 

казани) 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

3. Придбання бензинових 

агрегатів для вироблення 

електричного струму 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

4. Придбання колод, бруса, 

жердин, дощок, бетонних 

блоків,  поліетиленових 

мішків для обладнання 

блокпостів 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

5. Оплата транспортних послуг 

з перевезення зброї та 

боєприпасів з військових баз 

(складів) до місць 

формування підрозділів 

територіальної оборони, в 

тому числі придбання 

пально-мастильних 

матеріалів  

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Міський бюджет та 

інші кошти не 

заборонені 

законодавством 

України 

 

 

 

 

  



Додаток 2  

До Програми          

 

ПАСПОРТ 

Програми забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної  підготовки, мобілізації, територіальної  оборони 

Баранівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки 

1. Найменування Програма забезпечення проведення 

заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної  підготовки, мобілізації, 

територіальної  оборони Баранівської 

територіальної громади на 2022 - 2023 

роки 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу місцевого 

самоврядування Програми 

Рішення 29 позачергової сесії 8 

скликання від 27.02.2022 №   «Про 

Програму забезпечення проведення 

заходів та робіт місцевого значення з 

мобілізаційної  підготовки, мобілізації, 

територіальної  оборони Баранівської 

територіальної громади на 2022 - 2023 

роки» 

3. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Баранівської 

міської ради 

4. Розробник Програми 2 відділ Новоград-Волинського РТЦК та 

СП, виконавчий комітет Баранівської 

міської ради 

5. Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Баранівської 

міської ради 



6.  Відповідальні виконавці 

Програми 

2 відділ Новоград-Волинського РТЦК та 

СП, виконавчий комітет Баранівської 

міської ради, відділ благоустрою та ЖКГ 

Баранівської міської ради 

7. Учасники Програми Виконавчий комітет Баранівської 

міської ради 

8. Термін реалізації Програми 2022 – 2023 роки 

9.  Джерела фінансування Міський бюджет, кошти інших джерел 

не заборонених законодавством України 

10.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел 

не заборонених законодавством 

України 

В межах фінансових можливостей 

 

Секретар ради                                                                  Володимир ЗАРЕМБА 

 


