
  
                                         ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

31-а СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

               

Від 13 серпня 2015 року                                                                                    

 

Про затвердження Програми  

мобілізаційної роботи в  

місті Гребінка на 2015 рік 

 

 Керуючись 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Програму мобілізаційної роботи в м. Гребінка на 2015 

рік (додається). 

 

 

 Міський голова                                       Ф.Мілевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішення 31-ї сесії    

Гребінківської міської  

ради 6-го скликання 

від  13.08.2015   

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

організації мобілізаційної роботи 

в місті Гребінка на 2015 рік 

 

Розділ 1.Передумови 

Основною  передумовою  розробки  Програми  щодо організації 

мобілізаційної роботи в місті Гребінка на 2015 рік  є  оголошення часткової 

мобілізації в Україні та прийняття низки нормативно-правових актів на 

загальнодержавному рівні, які стосуються мобілізації.  

 

Розділ 2.Аналіз законодавчої бази 

Реалізація Програми направлена на виконання положень:  

Конституції України; 

Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод  від  4 

листопада  1950  року,  ратифікованої  Верховною  Радою  України  17 

липня 1997 року;  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

Закону України «Про оборону України»;  

Закону  України  «Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію»  та  

інших нормативно-правових актів України; 

 

Розділ 3. Мета і завдання Програми 

3.1 Програма  спрямована  на  підтримку  та всебічне забезпечення роти 

охорони та загонів оборони території м. Гребінка, здатних комплексно 

вирішувати завдання, пов’язані з мінімізацією ризиків, які стосуються загроз 

військового характеру. 

 

3.2 Забезпечення  захисту  конституційних  прав  та  свобод  жителів м. 

Гребінка  на  основі чітко визначених пріоритетів; 

забезпечення охорони і оборони території міста Гребінка; 

забезпечення  жителів міста Гребінка, які перебувають у зоні 

антитерористичної операції (далі – АТО), допомогою на вирішення 

соціально-побутових питань; 

створення блок-постів для забезпечення оборони м. Гребінка на найбільш 

небезпечних напрямках; 

Розділ 4.Фінансування Програми 



4.1 Фінансування мобілізаційної підготовки здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету, коштів підприємств, установ і організацій, благодійних 

надходжень у будь якій формі, в межах діючого законодавства України. 

4.2 Видатки на здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації 

провадяться відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів. 

4.3  Напрямки фінансування видатків. 

Враховуючи  формування  на  території  міста  роти охорони та загонів 

оборони,  здатних  комплексно  вирішувати  завдання,  пов’язані  з 

мінімізацією ризиків, які стосуються загроз військового характеру, з метою 

матеріально-технічного  забезпечення  та захисту військовослужбовців під  

час несення служби з охорони території та захисту мешканців міста Гребінка,  

кошти виділені з міського бюджету відповідно до заходів Програми, 

спрямовуються на: 

придбання  предметів,  матеріалів,  обладнання  та  інвентарю,  для 

сприяння діяльності охорони та загонів оборони; 

придбання  засобів  зв’язку  (рацій,  портативних  радіостанцій  тощо); 

придбання  предметів  індивідуального  захисту  і  самооборони 

(бронежилетів, кулезахисних шоломів, захисних окулярів тощо), форменого 

одягу та маскувальних засобів; 

придбання  засобів  спостереження  (біноклів  звичайних  та  нічного 

бачення, тепловізорів тощо); 

придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення заходів, 

пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та проведення мобілізації на 

території міста Гребінка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Ф. Мілевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми 

ПАСПОРТ 

міської Програми щодо організації мобілізаційної роботи 

в місті Гребінка на 2015 рік 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет 

Гребінківської міської 

ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми  

 

3. Розробник програми  Виконавчий комітет 

Гребінківської міської 

ради 

4. Співрозробники програми   

5. Відповідальний виконавець програми  Виконавчий комітет 

Гребінківської міської 

ради, постійна комісія 

міської ради з питань 

бюджету 

6. Учасники програми  Виконавчий комітет, 

підприємства, установи, 

організації, всіх форм 

власності, громадські 

організації міста, 

благодійні фонди. 

7. Термін реалізації програми  2015 рік 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми  

міський 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

 

9.1 коштів міського бюджету та бюджетів 

інших рівнів 

50 тис. грн. 

9.2 коштів інших джерел    

 

 

_______________ 

 
 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток 2 до Програми 

Заходи  

міської Програми щодо організації мобілізаційної роботи 

в місті Гребінка на 2015 рік 

 

№ 

з/п 

заходи Термін виконання Виконавці 

1. Організувати  відбір  та  

здійснити призначення  до  

складу  роти охорони та 

загонів оборони переважно  з  

числа патріотично  

налаштованих 

військовозобов’язаних-

добровольців. До  заходів  з  

відбору  залучити керівників  

підприємств,  установ  і 

організацій. 

За зверненням 

Гребінківського РВК 

Гребінківський 

РВК, 

міськвиконком 

2. Вирішити  питання  щодо  

розміщення особового 

складу роти охорони та 

загонів оборони. 

 

Протягом доби з 

часу формування 

роти та загонів 

охорони 

Гребінківський 

РВК, 

міськвиконком 

3. Створення  та  матеріально-

технічне  забезпечення  роти 

охорони та загонів оборони 

території м. Гребінка 

За заявкою 

Гребінківського РВК 

Гребінківський 

РВК, 

виконавчий 

комітет 

Гребінківської 

міської ради, 

підприємства, 

установи, 

організації, 

благодійні 

фонди міста 

4. Забезпечення  мешканців 

міста Гребінка, які 

перебувають у зоні 

антитерористичної операції 

(далі – АТО), коштами на 

вирішення соціально-

побутових питань 

За зверненням 

військовослужбовців 

та членів їх сімей 

Виконавчий 

комітет  

5. Забезпечення охорони і 

оборони території міста 

Гребінка 

Постійно Гребінківський 

РВК. 

6. Створення блок-постів для За окремим Гребінківський 



забезпечення оборони  

м. Гребінка на найбільш 

небезпечних напрямках 

 

розпорядженням РВК, 

виконавчий 

комітет 

Гребінківської 

міської ради, 

підприємства, 

установи, 

організації міста 

7. Обладнання в кімнати для 

зберігання зброї. 

У разі отримання 

загонами 

самооборони зброї 

Гребінківський 

РВК, виконком, 

підприємства, 

установи, 

організації міста 

 

 

Міський голова                                                                        Ф. Мілевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


