
                                                                                     Проєкт рішення виноситься 
                                                                                     селищним головою 

                

Чергова тридцять п’ята  сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
  

від __ липня 2022 року                                                                                №____ 
смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до рішення 
селищної ради від 17 грудня 2021 
року № 3135 «Про затвердження 
Програми «Оборона» на території 
Олександрівської селищної ради 
в період 2022-2023 років» 

 
Відповідно пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 
червня 2022 року № 693 

 
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3135 

«Про затвердження Програми «Оборона» на території Олександрівської 
селищної ради в період 2022-2023 років», а саме: 

у п. 6 паспорту Програми «Оборона» на території Олександрівської 
селищної ради в період 2022-2023 років замінити слова ”2239,0 тис.грн.” на  
”3039 тис.грн.”; 

у п. 7 паспорту Програми «Оборона» на території Олександрівської 
селищної ради в період 2022-2023 років в рядку ”заходи з територіальної 
оборони” замінити слова ”279,0 тис.грн.” на ”1079 тис.грн.”; 

в розділі ΙII. „Основні заходи щодо реалізації Програми «Оборона» на 
території Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 років” викласти 
п. 14 у редакції згідно з додатком. 

 

2. Фінансовому відділу Олександрівської селищної ради передбачити 
кошти на фінансування заходів Програми «Оборона» на території 
Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 років” в межах фінансових 
ресурсів. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної 
діяльності та з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою 
та житлово-комунального господарства. 

 
 

Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ   



 

ПАСПОРТ  
 

1 Дата затвердження 
Програми 

Рішення селищної ради від  17 грудня 2021 р. № 3135 

2 Головний розробник.  
співрозробники 

Олександрівська селищна рада 
 

3 Мета та перелік 
приоритетних завдань 
Програми 

Головною метою Програми є : 
- забезпечення виконання на належному рівні заходів з призову на 
службу до лав Збройним Силам України, Національній гвардії 
України; 
- забезпечення виконання на належному рівні заходів з 
мобілізаційної підготовки і мобілізації селищної ради; 
- забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної 
підготовки, визначених статтею 17 Закону України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію"; 
- виконання заходів, пов’язаних із матеріально-технічним 
забезпеченням та наданням послуг Збройним Силам України, 
Національній гвардії України, іншим військовим формуванням 
України відповідно до мобілізаційних планів, виконання завдань із 
відмобілізування людських, транспортних та інших ресурсів; 
- надання підтримки Збройним Силам України, органам внутрішніх 
справ, іншим утвореним відповідно до законів України військовим 
формуванням для задоволення потреб оборони держави і захисту 
території селищної ради від можливої агресії, своєчасного і 
організованого проведення мобілізації; 
- проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази 
військових підрозділів, розташованих на території селищної ради, у 
разі необхідності. 

4 Очікувані кінцеві 
результати від реалізації 
Програми 

Ралізація завдань програми створить умови для своєчасного й 
організованого забезпечення виконання заходів із призову громадян 
до лав Збройним Силам України, Національної гвардії України 
мобілізаційної підготовки та мобілізації на території селищної ради. 

5 Терміни і етапи реалізації 
Програми 
 

З  01.01.2022 по 31.12.2023 рік. 

6 Об’єм коштів необхідних 
на фінансування 
Програми 

3039,0 тис. грн. 

7 Основні джерела фінансування 
Мобілізаційні заходи 230,0 тис. грн. 

Заходи по проведенню 
призову до лав Збройних 
Сил України 

430,0 тис. грн. 

Інвентаризація захисних 
споруд 60,0 тис. грн. 

Заходи з територіальної 
оборони 1079,0 тис. грн. 

Заходи  на  придбання 
предметів, матеріалів, 
обладнання та 
інвентаря для 
військових частин 
Збройних Сил України, 

1240,0 тис.грн 

8 Система організації 
контролю Інформування постійної комісії селищної ради 

 



                                                                                                                               Додаток  
ІІІ.  ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми «Оборона» на території Олександрівської селищної ради в період 2022-2023 років 
тис. грн. 

№ 
з/п 

 
Заходи 

Фінансове 
забезпечення 

 
Виконавці 

 
Очікувані результати 

  
 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 

14. На реалізацію заходів та роботи з 
територіальної оборони 
передбачаються кошти для 
придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентаря, предметів 
та матеріалів довгострокового 
користування (транспортних засобів) 

1079,0 - 

Олександрівська селищна рада, 
військові частини Збройних Сил 
України 
 

Якісне виконання заходів з 
підготовки  території до оборони, 
забезпечення надійної охорони 
зброї та боєприпасів, 
відпрацювання спільних дій в 
організації охорони та оборони 
об'єктів, визначених планами 
територіальної оборони зони та 
районів територіальної оборони, 
удосконалення навичок виконання 
завдань правового режиму 
воєнного стану. Виконання заходів 
військової політики держави. 
Покращення соціально-побутових 
умов, перевезення  
військовослужбовців. 

 
ВСЬОГО 2764,0 275,0 

  

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проєкту рішення сесії Олександрівської селищної ради «Про внесення 
змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3135 «Про 

затвердження Програми «Оборона» на території Олександрівської селищної 
ради в період 2022-2023 років» 

 

1. Обґрунтування необхідності видання документа 
 

Програма Олександрівської селищної ради „ Оборона ”на 2022-2023 роки " 
(далі – Програма) – це програма створення необхідних умов для організації 
підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову 
службу, вирішення проблемних питань щодо фінансового і матеріального 
забезпечення даних заходів, підготовки та виконання заходів мобілізаційної 
підготовки та мобілізації, розроблена на виконання правової основи 
забезпечення національної безпеки України, законів України  „Про місцеве 
самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР,  “Про оборону 
України від 05.10.2000 р. №2020-III, “Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію” від 13.05.1999 року № 644-XIV, “Про військовий обов’язок і 
військову службу” від 04.04.2006 р. №3597-VI, та інших законодавчих і 
нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 
 

Метою Програми є: 
забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної 

підготовки, визначених статтею 17 Закону України "Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію"; 

виконання заходів, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням 
Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим 
формуванням України відповідно до мобілізаційних планів, виконання завдань 
із відмобілізування людських, транспортних та інших ресурсів; 

надання підтримки Збройним Силам України, органам внутрішніх справ, 
іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням для 
задоволення потреб оборони держави і захисту території від можливої агресії, 
своєчасного і організованого проведення мобілізації; 

забезпечення виконання на належному рівні заходів з мобілізаційної 
підготовки і мобілізації; 

створення необхідних умов для організації підготовки та проведення 
призову громадян України на строкову військову службу, вирішення 
проблемних питань щодо фінансового і матеріального забезпечення даних 
заходів. 

 

3. Правові аспекти 
 

Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р.              
№ 280/97-ВР, “Про оборону України» від 05.10.2000 р. №2020-III, “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 13.05.1999 року № 644-XIV, “Про 



 

військовий обов’язок і військову службу” від 04.04.2006 р. №3597-VI, та інші 
законодавчі і нормативно-правові акти з питань мобілізаційної підготовки. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Прогнозний обсяг коштів, що планується залучити для фінансування 
заходів програми за рахунок усіх джерел фінансування, передбачається у сумі -
3039.0 тис. грн. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 
 

Проєкт рішення не потребує погодження із органами виконавчої влади та іншими 
органами місцевого самоврядування. 

 

6. Регіональний аспект 
 

Положення поширює свою дію на жителів Олександрівської селищної 
територіальної громади. 

 

7. Громадське обговорення 
 

Не підлягає громадському обговоренню. 
 

8. Прогноз результатів 
 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення наступних 
результатів: 

своєчасного й організованого забезпечення виконання заходів із 
мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

Виконання заходів оповіщення, розшуку громадян призовного віку, 
доставки призовників на  збірний пункт 

 
 
 
 

Головний спеціаліст з питань  
запобігання та виявлення  
корупції, мобілізаційної роботи  
та цивільного захисту                                                                    Ігор НАЙКО 

 
__ ______________ 20___ року 



 

Олександрівська селищна рада 
 

Аркуш погодження №____ 
 

проєкту " Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 року       
№ 3135 «Про затвердження Програми «Оборона» на території Олександрівської 
селищної ради в період 2022-2023 років»" 

(рішення сесії) 
 (назва розпорядчого документу) 

 
ПОГОДЖЕНО    

Перший заступник селищного 
голови  

______________ 
(підпис) 

__________ 
( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

___________ 
(дата) 

    
Заступник селищного голови  ______________ 

(підпис) 
Василь СКЛЯРЕНКО 

( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
___________ 

(дата) 
    
Секретар селищної ради ______________ 

(підпис) 
Тетяна ПОЛОВЕНКО 

( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
___________ 

(дата) 
    
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету 

______________ 
(підпис) 

Сергій АНТІПОВ 
( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

___________ 
(дата) 

    
Начальник фінансового відділу (за 
умови фінансування з бюджетів) 

______________ 
(підпис) 

Валентина ШИЯТА 
( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

___________ 
(дата) 

    
Начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної 
власності 

______________ 
(підпис) 

Олександр 
ТАРАНЕНКО 
( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

___________ 
(дата) 

    
В.о. начальника відділу юридичного 
забезпечення 

______________ 
(підпис) 

Володимир ЧЕБАНУ 
( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

___________ 
(дата) 

    
Начальника загального відділу ______________ 

(підпис) 
Сергій БЕЗПЕЧНИЙ 

( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
___________ 

(дата) 
    
Посадові особи, визначені у проєкті 
виконавцями завдань 

______________ 
(підпис) 

__________ 
( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

___________ 
(дата) 

    
 

ПІДГОТОВЛЕНО    
 головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення 

корупції, мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту 
(посада керівника виконавчого органу  

селищної ради - розробника)  

______________ 
(підпис) 

Ігор НАЙКО 
( ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

___________ 
(дата) 

Відмітка про документ 
«Підлягає оприлюдненню»; «З обмеженим доступом»; «Не підлягає 
оприлюдненню (внутрішньоорганізаційний акт)» зазначається власноручно один з 
варіантів 

                                                                    ____________ Т. Половенко_____________ О.Безпечний 
 

 Зауваження або пропозиції до проєкту викладаються посадовою особою на окремому аркуші, 
про що на проєкті під час візування робиться відмітка «Зауваження і пропозиції додаються».  

 

Реєстр розсилки: відповідальним виконавцем зазначається перелік виконавців та кількість 
екземплярів розпорядчого документу, які необхідно для тиражування та розсилки. 


