
        
     Додаток
     до рішення міської ради          
     від 23 грудня 2021 року № 840

 
ПРОГРАМА

сприяння оборонній і мобілізаційній готовності на території 
Чортківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

1. Паспорт Програми

1. Ініціатор  розроблення
Програми

Чортківський районний територіальний центр
комплектації та соціальної підтримки 

2. Підстава
для розроблення 

Закони  України  „Про  мобілізаційну
підготовку та мобілізацію”, „Про військовий
обов’язок і військову службу”, «Про оборону
України»

3. Розробник Програми Відділ  з  питань  надзвичайних  ситуацій,
мобілізаційної  та  оборонної  роботи  міської
ради

4. Співрозробник
Програми

Чортківський районний територіальний центр
комплектації та соціальної підтримки 

5. Відповідальний
виконавець Програми

Чортківський районний територіальний центр
комплектації  та  соціальної  підтримки,
фінансове управління міської ради 

6. Учасники Програми Відділ  з  питань  надзвичайних  ситуацій,
мобілізаційної та оборонної роботи,фінансове
управління  міської  ради,  Чортківський
районний територіальний центр комплектації
та соціальної підтримки

7. Термін  реалізації
Програми

2022-2024 роки

7.1 Етапи  виконання
Програми 

Перший етап -2022 рік 
Другий етап -2023 рік 
Третій етап -2024 рік  

8. Перелік  місцевих
бюджетів  які  беруть
участь  у  виконанні
Програми 

Бюджет територіальної громади

9. Загальний  обсяг
фінансових  ресурсів,
необхідних  для

990,000 тис. грн. 



реалізації  Програми,
всього, у тому числі;

9.1. Коштів  територіальної
громади 

990,000 тис.грн

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

           Події, що відбувалися та відбуваються в державі протягом останніх років,
засвідчують  про  те,  що  заходи,  які  вживалися  органами  державної  влади,
органами  місцевого  самоврядування  спільно  з  органами  військового
управління,  виявилися  недостатніми  для  забезпечення  її  надійної
обороноздатності,  потребують  сутєвого  покращення,  а  також  додаткового
залучення коштів із бюджетів всіх рівнів. 
         Програма спрямована на забезпечення проведення заходів з  питань
вдосконалення організації проведення прописки громадян які проживають на
території громади до призовної дільниці , ведення військово-облікової роботи ,
призову громадян України на строкову військову службу, військову службу за
контрактом,  проведення  комплексу  заходів  з  територіальної  оборони,
комплектування військових частин та інших військових формувань, здійснення
мобілізаційної  підготовки  та  проведення  в  разі  необхідності  мобілізації
людських,  транспортних  та  інших  ресурсів  на  території  територіальної
громади.  
         Існує  потреба  в  додатковому  фінансуванні  видатків  на  підготовку
громадян, які проживають на території громади до служби в Збройних Силах
України,  забезпечення  якісним особовим складом Збройні  Сили  України  та
інші  військові  формування,  на  доставку  призовників,  кандидатів   на
проходження військової служби за контрактом та мобілізованих громадян до
збірних пунктів  та військових частин, підтримання в належному боєготовному
стані об’єктів мобілізаційного розгортання. 

  
3. Мета і завдання Програми

Метою  Програми  є  здійснення  заходів  підтримки  у  забезпеченні
потребами  особового  складу  територіального  центру  комплектування  та
соціальної  підтримки  для  підтримання  боєготовності  та  ефективного
виконання  завдань  щодо  захисту  державного  суверенітету  і  незалежності
України. Проведення заходів з комплектування військових частин , військово-
патріотичного виховання, підготовки жителів громади до військової служби у
Збройних  Силах  України,  вдосконалення  системи  військового  обліку,
забезпечення  проведення  призову  на  строкову  військову  службу,  військову
службу за контрактом, організації територіальної оборони, підвищення рівня
мобілізаційної  підготовки  та  готовності  до  проведення  мобілізації,  підняття
престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування. 
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4.       ’  , Обгрунтуванняшляхів і засобів розв язання роблеми

 обсягів
         ,    та джерел фінансування строки виконанняПрограми

 
         З  метою розв’язання  даної  проблеми  слід  скоординувати  зусилля
Чортківської  міської  територіальної  громади,  правоохоронних  органів,
підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і забезпечити:
     -  підвищення рівня готовності Чортківської міської територіальної громади,
установ,  підприємств  та  організацій  незалежно  від  форм  власності  до
проведення  мобілізації  на  території  міста  в  особливий  період  та  під  час
оголошення мобілізації людських та транспортних ресурсів;
     -  точний  і  оперативний  військовий  облік  військовозобов’язаних  та
призовників в установах, організаціях та на підприємствах міста незалежно від
форм власності згідно з вимогами чинного законодавства України;    
     -  виконання розпоряджень і завдань по проведенню приписки юнаків до
призовної  дільниці  Чортківського  районного  територіального  центру
комплектації та соціальної підтримки, призову на строкову військову службу,
військову службу за контрактом.;
     -  виділення  паливно-мастильних  матеріалів  на  забезпечення  заходів
мобілізації  і  призову  на  строкову  військову службу та  військову  службу за
контрактом;
     -  проведення поточних ремонтних робіт будівель Чортківського районного
територіального центру комплектації та соціальної підтримки, 
     -  сповіщення про виклик призовників для проходження медичного огляду
та призовної комісії;
     -  забезпечення роботи призовної комісії необхідними бланками документів
та іншими витратними матеріалами.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей
бюджету  територіальної  громади  та  інших  джерел  фінансування  ,  не
заборонених діючим законодавством України.

Обсяги  коштів,  які
пропонується  залучити
на виконання Програми 

Обсяг
фінансува
ння,
(тис. грн.)

Усього витрат  на виконання Програми
(тис. грн.)

2022 рік 2023 рік 2024 рік

Кошти  територіальної
громади : 990, 000 330,000 330,000 330,000 

Інші джерела

Всього 990,000 330,000 330,000 330,000

           5.  Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники:
     - підвищення  якості  мобілізаційної  підготовки  та  рівня  мобілізаційної
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готовності  територіальної  громади,  підприємств,  установ  і  організацій
виконавців мобілізаційних завдань;      

       -  забезпечення  захисту  стратегічних  об'єктів  та  жителів  громади від
терористичних  загроз,  а  також  життєдіяльності  новостворених  загонів
територіальної оборони;
        -  якісна підготовка громадян до військової служби, своєчасне проведення
приписки,  призову  та  мобілізації,  забезпечення  ведення  військового  обліку
відповідно до законодавства України.

         
5.1. Результативні показники: 

           
          В результаті виконання заходів Програми буде забезпечено:
          -  проходження медичних оглядів, розшук призовників та мобілізованих,
які ухиляються від виконання військового обов’язку та призову на строкову
військову  службу  в  Збройних  Силах  України,  їх  доставка  до  призовних,
збірних пунктів, місць дислокації військових частин;
          -  вдосконалення  системи  управління  проведенням  мобілізації  в
особливий період;
          -  забезпечення функціонування загону територіальної оборони;
          -   вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів;
          -  своєчасне  та якісне,  у  встановлені  строки,  проведення приписки
громадян України до призовної дільниці, забезпечення їх призову, мобілізації
людських та інших ресурсів  до Збройних Сил України;

-  належний  рівень  захисту  стратегічних  об'єктів  та  громадян
територіальної громади від терористичних та інших загроз.

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 
           
               ,   Контроль за використанням коштів спрямованих на

     ,   забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до
.       законодавства Координація та контроль за ходом виконання

    ,   Програми покладається на фінансове управління відділ з питань
 ,     надзвичайних ситуацій мобілізаційної та оборонної роботи

     Чортківської міської ради та Чортківський  районний  територіальний
центр комплектації та соціальної підтримки. 

 
Секретар  міської ради                                                        Ярослав ДЗИНДРА
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                      Напрями діяльності та заходи Програми
№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритети і

завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

Виконавці Обсяги фінансування (тис.грн) Очікуваний 
результат

В
сь

ог
о

У тому числі за роками

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 

2

Проведення 
зовнішньго та 
внутрішнього 
поточного 
ремонту   
будівель 
Чортківського 
РТЦК та СП. 
Облаштування 
робочих місць 
особового 
складу. 

Організація, 
управління 
оборонною та 
мобілізаційною 
підготовкою та 
мобілізацією 

 

Придбання будівельних 
матеріалів,
металопластикових
конструкцій  для  заміни
вікон, дверей в приміщенях.
Проведення  монтажних,
оздоблювальних робіт. 
Придбання  меблів,  офісної
та  комп’ютерної  техніки,
витратних    матеріалів  та
канцтоварів. 

Забезпечення
функціонування  системи
оповіщення,  пунктів  збору
та відправки мобілізаційних
ресурсів під час мобілізації
(придбання  матеріалів  для
укомплектування  бази
пунктів  збору,  харчування
військовослужбовців, друк
документів, виготовлення
обладнання елементів

2022-2024 р.

2022-2024 р.

Чортківський РТЦК та
СП,  фінансове
управління  міської
ради 

Чортківський РТЦК та
СП,  фінансове
управління  міської
ради 

180,000

150,000

60,000

50,000

60,000

50,000

60,000

50,000

Приведення у 
пристойний 
вигляд будівель  
Чортківського 
РТЦК та СП , та 
забезпечення їх 
належного 
функціонування 
за призначенням

Належна 
організація, 
управління 
оборонною та 
мобілізаційною 
підготовкою та 
мобілізацією 
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Забезпечення 
функціонування 
батальйону 
територіальної 
оборони та роти 
охорони 
Чортківського 

 системи оповіщення, 
придбання витратних 
матеріалів та канцтоварів 
для забезпечення роботи 
бази мобілізаційного 
розгортання

Придбання  паливо  -
мастильних  матеріалів  для
доставки
військовозобов’язаних  та
техніки  національної
економіки,  призваних  по
мобілізації  чи  на  збори,  з
Чортківського РТЦК та СП
на обласний збірний пункт і
військові частини.  

2022-2024 р. Чортківський РТЦК та
СП,  фінансове
управління  міської
ради 

120,000 40,000 40,000 40,000 Своєчасна і 
якісна відправка 
мобілізаційних 
ресурсів на 
території  МТГ 
під час 
мобілізації і при 
надзвичайному 
стані

Здійснення  методичного
забезпечення  підготовки на
території громади , участь у
навчаннях  тренуваннях,
проведення  навчальних
стрільб із стрілецької зброї,

2022-2024 р.  Чортківський РТЦК та
СП,  фінансове
управління  міської
ради 

240,000 80,000 80,000 80,000 Створення
належних  умов
для
функціонування
загону
територіальної



РТЦК та СП підготовка учбових об’єктів
до стрільби , оплата послуг
по  доставці
військовозобов’язаних  на
військові полігони та інших
заходах  з  питань
територіальної оборони. 

оборони

4 Батальйон  
територіальної 
оборони

Охорона  та  оборона
важливих  об’єктів  в
особливий  період.
Забезпечення  паливно-
мастильними  матеріалами
загону  територіальної
оборони  для  доставки
наряду на об’єкти охорони

2022-2024 р. Чортківський РТЦК та
СП,  фінансове
управління  міської
ради 

60,000 20,000 20,000 20,000

5 Забезпечення 
функціонування 
системи 
військового 
обліку жителів 
Чортківської 
МТГ

Організація  військового
обліку  жителів  МТГ  в
Чортківському  РТЦК  та
СП,   установах,
організаціях  та  на
підприємствах
(виготовлення  бланків,
журналів,  книг,  схем,
плакатів). 

2022-2024 р. Чортківський РТЦК та
СП,  відділ  з  питань
надзвичайних  ситуацій
мобілізаційної  та
оборонної  роботи,
фінансове  управління
міської ради 

60,000 20,000 20,000 20,000 Створення
належних умов

для
функціонування

системи
військового

обліку



6. Організація 
обліково-
призовної 
роботи та на 
військову 
службу за 
контрактом 

Виготовлення відповідних 
бланків для формування 
особових справ кандидатів 
відібраних на військову 
службу по контракту , 
призовників і 
військовозобов’язаних під 
час приписки до призовної 
дільниці, облікових книг, 
журналів та 
формалізованих документів
для проведення призову 

2022-2024 р. Чортківський РТЦК та
СП,  відділ  з  питань
надзвичайних  ситуацій
мобілізаційної  та
оборонної  роботи,
фінансове  управління
міської ради 

60,000 20,000 20,000 20,000 Створення  умов
для  належної

організації
ведення роботи
по залученню

жителів МТГ на
військову
службу в

Збройні Сили
України

Організація оповіщення 
призовників і 
військовозобов’язаних, які 
підлягають черговому 
призову (придбання 
конвертів та марок для 
пересилки повісток) 

Придбання  паливо  -
мастильних  матеріалів  для
доставки  призовників та
контрактників  в  обласний
збірний  пункт  навчальні
центри  та військові
частини.  

2022-2024 р.

2022-2024 р.

Чортківський РТЦК та
СП,  відділ  з  питань
надзвичайних  ситуацій
мобілізаційної  та
оборонної  роботи,
фінансове  управління
міської ради 

Чортківський РТЦК та
СП,  фінансове
управління  міської
ради 

30,000

60,000

10,000

20,000

10,000

20,000

10,000

20,000

7 Військово- Виготовлення наочної 2022-2024 р. Чортківський РТЦК та 30 10 10 10 Підвищення



патріотичне 
виховання 
молоді

агітації військового 
напрямку, проведення 
військово-патріотичних та 
культурно-просвітницьких 
заходів 

СП,  фінансове
управління  міської
ради 

рівня військово-
патріотичного

виховання
молоді

Загальний обсяг 
    
990,000 330,00 330,000 330,000

Секретар міської ради                                                                                                                                   Ярослав ДЗИНДРА

                     


