БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ
від 14 квітня 2021 р.

№

Про депутатський запит депутата районної ради
Дмитріва В.М. до сесії Баштанської ради щодо
затвердження Комплексної програми сприяння
оборонній та мобілізаційній готовності Баштанського району на 2021-2023 роки

П’ята сесія
восьмого
скликання

4

.

Розглянувши депутатський запит депутата районної ради Дмитріва В.М.
від 07 квітня 2021 року до сесії Баштанської районної ради щодо затвердження
Комплексної програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності
Баштанського району на 2021-2023 роки та відповідний проект рішення районної ради, на підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України від
21 травня 1997 року №280-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Законів України від 21 жовтня 1993 року №3543-XII «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», від 06 грудня 1991 року №1932-XII «Про оборону
України», від 25 березня 1992 року №2232-XII «Про військовий обов’язок і
військову службу», статей 21, 22 Закону України від 11 липня 2002 року
№93-IV «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи з даного питання
висновки постійних комісій районної ради: з питань культури, освіти, сім'ї та
молоді, спорту, соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства,
розвитку туризму, зв’язків з органами місцевого самоврядування та інформування населення від 09 квітня 2021 року №9, з питань аграрної політики,
земельних відносин та розвитку села, екології, охорони навколишнього
середовища та використання природних ресурсів від 14 квітня 2021 року №8, з
питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, інвестицій,
законності, антикорупційної і регуляторної політики та депутатської діяльності
від 14 квітня 2021 року №3, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати депутатський запит депутата районної ради Дмитріва В.М.
до сесії Баштанської районної ради щодо затвердження Комплексної програми
сприяння оборонній та мобілізаційній готовності Баштанського району на
2021-2023 роки, (додається).
2. Затвердити Комплексну програму сприяння оборонній та мобілізаційній готовності Баштанського району на 2021-2023 роки (далі - Програма),
що додається.

3. Обсяги фінансування заходів Програми визначаються щороку під час
затвердження та внесення змін до районного бюджету, місцевих бюджетів
територіальних громад Баштанського району.
4. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам розробити і
затвердити відповідні програми з урахуванням вимог чинного законодавства
та затвердженої цим рішенням Програми.
5. Вважати такими, що втратили чинність рішення:
1) Баштанської районної ради:
від 27 лютого 2017 року №11 «Про затвердження Комплексної програми
сприяння оборонній та мобілізаційній готовності Баштанського району на
2017-2020 роки»,
від 27 квітня 2017 року №12 «Про депутатський запит депутата районної
ради Атаманчука І.П. до сесії районної ради щодо внесення змін та доповнень
до Комплексної програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності
Баштанського району на 2017-2020 роки»,
від 12 жовтня 2017 року №3 «Про внесення змін до Комплексної
програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності Баштанського
району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від
27 лютого 2017 року №11»,
від 25 лютого 2019 року №7 «Про хід виконання рішення районної ради
від 27 лютого 2017 року №11 «Про затвердження Комплексної програми
сприяння оборонній та мобілізаційній готовності Баштанського району на
2017-2020 роки»,
від 15 серпня 2019 року №4 «Про депутатський запит депутата
Атаманчука І.П. до сесії районної ради щодо внесення змін та доповнень до
Комплексної програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності
Баштанського району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 27 лютого 2017 року №11»,
від 18 червня 2020 року «Про депутатський запит депутата районної ради
Шевченка Ю.В. до сесії Баштанської районної ради про внесення змін до
Комплексної програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності
Баштанського району на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 27 лютого 2017 року №11»;
2) відповідні рішення з даного питання Березнегуватської, Казанківської,
Новобузької, Снігурівської районних рад ліквідованих районів.
6. Вважати виконаним депутатський запит депутата районної ради
Дмитріва В.М. до сесії Баштанської районної ради щодо затвердження
Комплексної програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності
Баштанського району на 2021-2023 роки.
Голова

Наталія ОЛІЙНИК

Депутат Баштанської районної
ради VІІІ скликання
В.М.Дмитрів
56240, Миколаївська обл,
Березнегуватський р-н,
С.Висунськ,
вул.Дружби 7.
Голові Баштанської районної
ради
Н.В.Олійник
Депутатський запит
Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
Регламенту Баштанської районної ради прошу оприлюднити та включити в
порядок денний засідання Баштанської районної ради розгляд питання «Про
депутатський запит депутата районної ради Дмитріва В.М. до сесії
Баштанської районної ради щодо затвердження Комплексної програми
сприяння оборонній та мобілізаційній готовності Баштанського району на
2021-2023 роки».
Прошу визначити доповідачем із даного питання Дяченка А.В. –
заступника голови райдержадміністрації.
Додаток: Проект рішення сесії «Про депутатський запит депутата районної
ради Дмитріва В.М. до сесії Баштанської районної ради щодо
затвердження Комплексної програми сприяння оборонній та
мобілізаційній готовності Баштанського району на 2021-2023 роки»

Депутат районної ради
07 квітня 2021 року

Владислав ДМИТРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
14 квітня 2021 року №4

Комплексна програма сприяння оборонній і мобілізаційній
готовності Баштанського району на 2021-2023 роки

м. Баштанка

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності
її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Підвищення обороноздатності України і боєздатності її Збройних Сил –
одне з найважливіших державних завдань, а захист Вітчизни є обов'язком
громадян України, що визначено статтями 17 та 65 Конституції України.
Проблема поступової втрати нашим суспільством традиційної
української патріотичної свідомості, поважного ставлення до держави та її
соціальних інститутів, прояви тенденцій падіння престижу військової та
державної служби мають загальнодержавні масштаби і потребують
розв’язання шляхом прийняття відповідних законодавчих та нормативних
актів, які б підвищили рівень патріотизму у підростаючого покоління, любові
до свого народу, його історичного минулого та вселили бажання стати
захисниками своєї Вітчизни.
Комплексна Програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності
Баштанського району на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена з
метою якісної підготовки резервістів оперативного резерву та наступних черг
мобілізації на виконання Конституції України, Законів України «Про
оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Програма визначає необхідні зміни у відношенні суспільства до
військової служби, перебування у запасі, виконання Конституційного
обов'язку громадянами нашої країни та забезпечує виконання завдань в
пріоритетному напрямку державної політики на районному рівні.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
проведення заходів мобілізації людських і мобілізаційних ресурсів на
території Баштанського району;
підвищення рівня мобілізаційної підготовки та мобілізаційної
готовності установ, організацій та підприємств Баштанського району;
підвищення рівня готовності системи оповіщення, збору та відправки
мобілізаційних ресурсів в особливий період;
вдосконалення системи військового обліку резервістів, військовозобов’язаних та призовників;
забезпечення проведення зборів з резервістами оперативного резерву
першої черги;
забезпечення організованого проведення тренувань та зборів з
підрозділами батальйону територіальної оборони;
забезпечення призову громадян на строкову військову службу.

3. Шляхи та способи розв’язання проблеми
З метою розв’язання визначеної в програмі проблеми у Баштанському
районі слід скоординувати зусилля органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування і забезпечити:
оповіщення, збір та доставку мобілізаційних ресурсів до військових
організаційних структур;
проведення медичного переосвідчення військовозобов’язаних, які
перебувають на військовому обліку з розрахунку 1 раз на 5 років відповідно
до наказу МОУ від 14 серпня 2008 року №402 «Про затвердження
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»;
недопущення зниження рівня готовності органів державної влади,
установ, підприємств та організацій до проведення мобілізації на території
району в особливий період;
точний і оперативний військовий облік громадян України в установах,
організаціях та на підприємствах згідно з вимогами законодавства України;
оповіщення, виклик, проведення медичного огляду та доставка
резервістів та військовозобов’язаних на навчальні та перевірочні збори до
військових частин, а також доставка до місця дислокації районних
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
виділення необхідної кількості автотранспорту на забезпечення заходів
оборонної та мобілізаційної готовності.
4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування районної Програми здійснюється відповідно до чинного
законодавства України за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів,
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Ресурсне забезпечення Комплексної програми сприяння оборонній і
мобілізаційній готовності Баштанського району на 2021-2023 роки
передбачено додатком Програми «Основні обсяги та визначення джерел
фінансування окремих заходів Програми».
5. Реалізація Програми та контроль за виконанням
Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на
Баштанську районну державну адміністрацію та районні територіальні
центри комплектування та соціальної підтримки;
Контроль за реалізацією заходів у межах компетенції здійснюють
постійна комісія районної ради з питань культури, освіти, сім'ї та молоді,
спорту, соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства,
розвитку туризму, зв’язків з органами місцевого самоврядування та
інформування населення і відділ оборонної роботи райдержадміністрації.

6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Реалізація Програми сприятиме:
виконанню заходів мобілізації протягом 2021-2023 років;
забезпечення проведення медичного переосвідчення військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку з розрахунку 1 раз на 5
років відповідно до наказу МОУ від 14 серпня 2008 року №402 «Про
затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України»;
вдосконаленню системи управління проведення мобілізації в
особливий період;
підтриманню системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних
ресурсів в особливий період;
вдосконаленню роботи військово-облікових і мобілізаційних органів,
створених на території Баштанського району;
якісному
проведенню
заходів
по
частковій
мобілізації
військовозобов’язаних громадян України, що проживають на території
Баштанського району;
своєчасному оповіщенню, виклику, проводження медичного огляду та
доставці резервістів на збори до військових частин, а також доставці до місця
дислокації районних територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки;
якісній підготовці до виконання завдань за призначенням особового
складу підрозділів батальйону територіальної оборони;
забезпеченню призову громадян на строкову військову службу.
7. Основні завдання Програми
7.1. Якісне проведення заходів часткової мобілізації військовозобов’язаних громадян України, що проживають на території Баштанського
району.
Райдержадміністрація, виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
У разі оголошення мобілізації
7.2. Транспортне забезпечення мобільних груп по оповіщенню
військовозобов’язаних. Забезпечення доставки мобілізованих до пунктів
збору.

Райдержадміністрація, виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
У разі оголошення мобілізації
7.3. Транспортне забезпечення мобільних груп по оповіщенню
резервістів оперативного резерву першої черги.
Райдержадміністрація, виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки
7.4. Забезпечення доставки резервістів на збори, а також повернення їх
до місця дислокації районних територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки.
Райдержадміністрація, виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки
7.5. Забезпечення перевезення військовозобов’язаних, призначених до
підрозділів територіальної оборони до місць проведення навчальних стрільб.
Райдержадміністрація, виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки
7.6. Забезпечення проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними, призначеними до підрозділів територіальної оборони.
Райдержадміністрація, виконавчі
ко-мітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні тери-торіальні центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгоджен-ням)20212023 роки

7.7. Проведення медичного переосвідчення військовозобов’язаних, які
перебувають на військовому обліку з розрахунку 1 раз на 5 років.
Райдержадміністрація, виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
медичні заклади району (за
узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки
7.8. Проведення медичних оглядів та дообстежень призовників які
підлягають призову на строкову військову службу.
Виконавчі
комітети
міських,
селищних, сільських рад (за
узгодженням), медичні заклади
району (за узгодженням), районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки
7.9. Забезпечення призову громадян на строкову військову службу та
доставки призовників на обласний збірний пункт.
Райдержадміністрація,
виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування
та
соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки
7.10. Облаштування
територіальної оборони.

кімнати

для

зберігання

зброї

підрозділів

Райдержадміністрація, виконавчі
комітети міських, селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні територіальні центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки

7.11. Забезпечення особового складу підрозділів територіальної
оборони (роти охорони) військовою формою, спорядженням, засобами
індивідуального
захисту, наметами, системами опалення для наметів, предметами гігієни,
приладдям для дотримання особистої гігієни та матеріалами для її
виготовлення, спеціальними приладами, технікою та обладнанням,
модульними всесезонними спальними системами, килимами спальними
польовими ізоляційними, комплектами польового індивідуального посуду,
засобами зв’язку та автоматизації, послугами зв’язку (у тому числі мережею
Інтернет), комп’ютерною технікою і периферійним обладнанням, засобами,
матеріалами, іншим речовим майном тощо, для облаштування місць
розташування підрозділів територіальної оборони, місць зберігання зброї,
польового табору.
Райдержадміністрація, виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки
7.12. З метою підготовки особового складу частин та підрозділів
територіальної оборони Баштанського району здійснювати заходи щодо
забезпечення перевезення особового складу та керівного складу районних
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для
організації і проведення навчань, зборів, тренувань шляхом надання
транспортних послуг, забезпечення матеріалами для виготовлення мішеней
та навчальної матеріальної бази, комплектами одноразового посуду та
канцелярськими товарами, а також з метою оплати комунальних послуг,
харчування особового складу, придбанням питної води, надання інших
матеріально-технічних засобів та послуг під час проведення зборів, навчань і
тренувань.
Райдержадміністрація, виконавчі
комітети
міських,
селищних,
сільських рад (за узгодженням),
районні
територіальні
центри
комплектування та соціальної
підтримки (за узгодженням)
2021-2023 роки
__________________________________________________________________

Додаток
до Програми
Основні обсяги та визначення джерел фінансування окремих заходів
Комплексної програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності Баштанського району на 2021-2023 роки*
№
п/п

Пріоритетні завдання

1
2
1. Транспортне забезпечення
мобільних груп по оповіщенню
військовозобов’язаних.
Забезпечення доставки
мобілізованих до пунктів збору.
(п.7.2. Програми)

Зміст заходу
3
придбання пальномастильних
матеріалів, оплата
транспортних
послуг

2. Транспортне забезпечення
придбання пальномобільних груп по оповіщенню мастильних
резервістів оперативного резерву матеріалів, оплата
першої черги.
транспортних
(п.7.3. Програми)
послуг

3. Забезпечення доставки
резервістів на збори, а також
повернення їх до місця
дислокації районних
територіальних центрів
комплектування та соціальної
підтримки
(п.7.4. Програми)
(п.7.4. Програми)

придбання пальномастильних
матеріалів, оплата
транспортних
послуг

Строки
Відповідальні виконавці
виконання

Джерела
фінансування

4
5
6
з моменту райдержадміністрація, кошти районного
оголошення виконавчі комітети
бюджету, місцевих
мобілізації міських, селищних,
бюджетів, інші джерела,
сільських рад, районні не заборонені
територіальні центри законодавством
комплектування та
соціальної підтримки
2021-2023 райдержадміністрація, кошти районного
роки
виконавчі комітети
бюджету, місцевих
міських, селищних,
бюджетів, інші джерела,
сільських рад, районні не заборонені
територіальні центри законодавством
комплектування та
соціальної підтримки
2021-2023 райдержадміністрація, кошти районного
роки
виконавчі комітети
бюджету, місцевих
міських, селищних,
бюджетів, інші джерела,
сільських рад, районні не заборонені
територіальні центри законодавством
комплектування та
соціальної підтримки

Орієнтовні
витрати в
рік (грн)
7
30000

17000

25000

Продовження додатка
до Програми
1
2
4. Забезпечення перевезення
військовозобов’язаних,
призначених до підрозділів
територіальної оборони до місць
проведення навчальних стрільб.
(п.7.5. Програми)

3
придбання пальномастильних
матеріалів, оплата
транспортних
послуг

4
2021-2023
роки

5
райдержадміністрація,
виконавчі комітети
міських, селищних,
сільських рад, районні
територіальні центри
комплектування та
соціальної підтримки

6
кошти районного
бюджету, місцевих
бюджетів, інші джерела,
не заборонені
законодавством

7
5000

5. Забезпечення проведення
навчальних
зборів
з
для організації
і проведення
військовозобов’язаними,
навчань, зборів, тренувань.
призначеними
до підрозділів
(п.7.5. Програми)
територіальної оборони.
(п.7.6. Програми)

придбання
матеріалів,
необхідних для
облаштування
місця проведення
зборів

2021-2023
роки

райдержадміністрація,
виконавчі комітети
міських, селищних,
сільських рад, районні
територіальні центри
комплектування та
соціальної підтримки

кошти районного
бюджету, місцевих
бюджетів, інші джерела,
не заборонені
законодавством

40000

6. Проведення медичних
переосвідчень
військовозобов’язаних, які
перебувають на військовому
обліку з розрахунку 1 раз на 5
років.
(п.7.7. Програми)

оплата послуг за
проведення
медичних оглядів

2021-2023
роки

кошти місцевих
бюджетів, інші джерела,
не заборонені
законодавством

138000

виконавчі комітети
міських, селищних,
сільських рад, районні
територіальні центри
комплектування та
соціальної підтримки

Продовження додатка
до Програми
1
2
3
7. Проведення медичних оглядів та оплата послуг за
дообстежень призовників які
проведення
підлягають призову на строкову медичних оглядів
військову службу.
(п.7.8. Програми)

4
2021-2023
роки

8. Забезпечення призову громадян оплата
на строкову військову службу та транспортних
доставки призовників на
послуг
обласний збірний пункт
(п.7.9. Програми)

2021-2023
роки

9. Облаштування кімнати для
зберігання зброї підрозділів
територіальної оборони
(п.7.10. Програми)

2021-2023
роки

придбання
матеріалів,
необхідних для
облаштування
кімнати

5
виконавчі комітети
міських, селищних,
сільських рад, районні
територіальні центри
комплектування та
соціальної підтримки

6
кошти місцевих
бюджетів, інші джерела,
не заборонені
законодавством

7
80000

райдержадміністрація,
виконавчі комітети
міських, селищних,
сільських рад, районні
територіальні центри
комплектування та
соціальної підтримки

кошти районного
бюджету, місцевих
бюджетів, інші джерела,
не заборонені
законодавством

80000

райдержадміністрація,
виконавчі комітети
міських, селищних,
сільських рад, районні
територіальні центри
комплектування та
соціальної підтримки

кошти районного
бюджету, місцевих
бюджетів, інші джерела,
не заборонені
законодавством

30000

Продовження додатка
до Програми
1
2
3
10. Забезпечення особового складу придбання
підрозділів територіальної
військової форми,
оборони (роти охорони)
спорядження,
військовою формою,
засобів
спорядженням, засобами
індивідуального
індивідуального захисту,
захисту, зв’язку та
наметами, системами опалення іншого речового
для наметів, предметами гігієни, майна тощо.
приладдям для дотримання
особистої гігієни та матеріалами
для її виготовлення,
спеціальними приладами,
технікою та обладнанням,
модульними всесезонними
спальними системами, килимами
спальними польовими
ізоляційними, комплектами
польового індивідуального
посуду, засобами зв’язку та
автоматизації, послугами зв’язку
(у тому числі мережею
Інтернет), комп’ютерною
технікою і периферійним
обладнанням, засобами,
матеріалами, іншим речовим
майном тощо для облаштування
місць розташування підрозділів
територіальної оборони, місць
зберігання зброї, польового
табору (п.7.11. Програми)

4
2021-2023
роки

5
райдержадміністрація,
виконавчі комітети
міських, селищних,
сільських рад, районні
територіальні центри
комплектування та
соціальної підтримки

6
кошти районного
бюджету, місцевих
бюджетів, інші джерела,
не заборонені
законодавством

7
60000

Продовження додатка
до Програми
1
2
3
4
11. З метою підготовки особового
оплата
2021-2023
складу частин та підрозділів
транспортних
роки
територіальної оборони
послуг, придбання
Баштанського району
матеріалів, питної
здійснювати заходи щодо
води
забезпечення перевезення
особового складу та керівного
складу районних територіальних
центрів комплектування та
соціальної підтримки для
організації і проведення навчань,
зборів, тренувань шляхом
надання транспортних послуг,
забезпечення матеріалами для
виготовлення мішеней та
навчальної матеріальної бази,
комплектами одноразового
посуду та канцелярськими
товарами, а також з метою
оплати комунальних послуг,
харчування особового складу,
забезпечення питною водою,
надання інших матеріальнотехнічних засобів та послуг під
час проведення зборів, навчань і
тренувань.
(п.7.12. Програми)
ВСЬОГО
Примітка* - остаточний обсяг визначається рішенням районної ради
бюджету Баштанського району на відповідний бюджетний рік.
Начальник відділу
оборонної роботи райдержадміністрації

5
райдержадміністрація,
виконавчі комітети
міських, селищних,
сільських рад, районні
територіальні центри
комплектування та
соціальної підтримки

6
кошти районного
бюджету, місцевих
бюджетів, інші джерела,
не заборонені
законодавством

7
80000

585000
під час затвердження та внесення змін до районного
Олександр ГАЙДАШ

