ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
“___” ___________ 20__
№ _____
Проект № 817
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “____” _______________ 20__ року

№______

Про затвердження Програми
підтримання постійної мобілізаційної
готовності міста Кропивницького на 2017 рік
Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму підтримання постійної мобілізаційної готовності
міста Кропивницького на 2017 рік, що додається.
2. Включити Програму підтримання постійної мобілізаційної готовності
міста Кропивницького на 2017 рік до складу Програми економічного і
соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів
розвитку на 2016 і 2017 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку.

Міський голова

Красюк 24 58 98

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
“___” ____________ 2016
№ ______

ПРОГРАМА
ПІДТРИМАННЯ ПОСТІЙНОЇ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО НА 2017 РІК

КРОПИВНИЦЬКИЙ - 2017
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1. Загальні положення
(законодавча та нормативно-правова база)
Правовою основою створення Програми підтримання постійної
мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2017 рік (далі – Програма)
є Конституція України, закони України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий
обов’язок і військову службу”, “Про оборону України”, “Про державну
таємницю”.
Програма включає в себе основні завдання, принципи та заходи у сфері
мобілізаційної підготовки, а також реалізацію державної політики щодо
виконання комплексу організаційних, економічних, фінансових та інших
заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки міста до
своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб
оборони держави та забезпечення населення в особливий період.
2. Загальна характеристика стану
мобілізаційної підготовки в місті
Згідно зі статтею 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, повноваження виконавчих органів міської ради з питань
мобілізаційної підготовки є виключно делегованими.
Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради уповноважує
головного спеціаліста Кіровоградської міської ради безпосередньо
організовувати виконання законодавства у сфері мобілізаційної роботи, брати
участь у підготовці проведення заходів щодо забезпечення мобілізаційного
розгортання Збройних Сил України, інших військових формувань, а також
господарської діяльності в особливий період з метою забезпечення оборонних
потреб держави, невідкладних потреб господарства та населення.
Мобілізаційна підготовка - комплекс організаційних, політичних,
економічних, фінансових, соціальних, правових та інших
заходів,
які
здійснюються в мирний час з метою підготовки органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій до своєчасного й
організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони
держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення
життєдіяльності населення міста в особливий період.
Зміст мобілізаційної підготовки становить:
правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
наукове і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та
мобілізації;
визначення умов діяльності та підготовка органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій до роботи в умовах
особливого періоду;
розроблення мобілізаційних планів,
довготермінових і
річних
програм мобілізаційної підготовки;
створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для
задоволення потреб держави в особливий період;
утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань;
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створення мобілізаційного резерву;
створення системи управління, оповіщення, збору і відправки
мобілізаційних ресурсів;
підготовка підприємств, установ та організацій міста до переведення і
функціонування в умовах особливого періоду;
бронювання військовозобов'язаних за виконавчими органами міської
ради, підприємствами, установами і організаціями міста на період мобілізації
та на воєнний час;
підготовка керівного складу виконавчих органів міської ради,
підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації;
перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності виконавчих
органів міської ради, підприємств, установ і організацій міста;
проведення командно-штабних навчань з територіальної оборони та
мобілізації;
доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання
договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і
організаціями міста мобілізаційних
завдань
(замовлень), поставку
матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в
особливий період.
При переведенні виконавчих органів Кіровоградської міської ради на
режим роботи в умовах особливого періоду вирішуються наступні питання:
порядок отримання сигналів оповіщення;
порядок доведення сигналів оповіщення до підприємств, установ та
організацій міста, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань за
галузевим напрямом;
забезпечення стійкості функціонування системи оповіщення, зв’язку та
управління;
розгортання пункту управління міського голови (далі – ПУМГ) та
підготовка його до роботи;
матеріально-технічне забезпечення ПУМГ;
забезпечення стійкості функціонування ПУМГ в умовах обмеження
постачання енергетичних ресурсів;
організація переходу виконавчих органів міської ради на структуру і
штати особливого періоду;
суворе дотримання режиму таємності та прихованості при проведенні
заходів з мобілізаційної підготовки.
Під час переведення виконавчих органів міської ради на режим роботи в
умовах особливого періоду управління мобілізаційними заходами
здійснюється з ПУМГ.
Для сталого функціонування ПУМГ необхідно вирішувати проблеми
організації
матеріально-технічного
забезпечення,
життєзабезпечення
посадових осіб та забезпечення автономності роботи пункту управління,
оснащення засобами зв’язку, оргтехнікою та меблями.
Аналіз виробничої діяльності підприємств міста Кропивницького щодо
можливостей забезпечити виконання мобілізаційних завдань у виробництві
продукції, надання комунальних та побутових послуг для Збройних Сил
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України, інших військових формувань та об’єктів національної економіки
міста в особливий період свідчать про те, що підприємствами, установами та
організаціями міста зазначені завдання можуть бути виконані в повному
обсязі.
3. Головні напрямки в підтриманні постійної
мобілізаційної готовності міста
З метою дотримання вимог законів України та інших нормативноправових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, неухильного
виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної
готовності міста, своєчасного й організованого проведення мобілізації та
задоволення потреб оборони держави, забезпечення життєдіяльності
територіальної громади міста в особливий період Програмою передбачено
фінансове забезпечення наступних заходів:
формування та забезпечення загонів оборони міста Кропивницького при
Кіровоградському міському військовому комісаріаті;
створення та підтримання існуючих мереж зв’язку, оповіщення міського
голови, заступників міського голови, керівників та працівників виконавчих
органів міської ради;
утримання ПУМГ в стані постійної готовності до роботи за
призначенням, забезпечення режиму секретності та вимог технічного захисту
інформації;
проведення приписки та призову громадян на строкову військову
службу;
матеріальна підтримка військових частин та інших військових
формувань.
Виконання Програми створить умови для належного виконання завдань
з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення
життєдіяльності населення міста в особливий період.
4. Мета Програми на 2017 рік
Метою Програми є:
формування та забезпечення загонів оборони міста Кропивницького при
Кіровоградському міському військовому комісаріаті;
визначення умов діяльності та підготовка виконавчих органів міської
ради, підприємств, установ і організацій до роботи в умовах особливого
періоду;
забезпечення готовності системи управління органів місцевого
самоврядування до функціонування в особливий період;
укріплення матеріально-технічної бази військових частин та інших
військових формувань;
сприяння військовому комісаріату у його роботі в мирний час та під час
мобілізації.
Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні
завдання:
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організація та забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на
території міста;
організація та участь у проведенні на території міста заходів з
мобілізаційної підготовки та територіальної оборони;
укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами,
установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), поставку
матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в
особливий період;
забезпечення ефективного управління під час переведення виконавчих
органів міської ради на режим роботи в умовах особливого періоду;
підвищення ефективності методичного та інформаційно-аналітичного
забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
створення необхідних умов для організації підготовки та проведення
приписки і призову громадян України на строкову службу;
матеріальна підтримка підшефних військових частин та інших
військових формувань;
підвищення ефективності витрат, спрямованих на реалізацію заходів
мобілізаційної підготовки.
Досягнення головної мети Програми сприятиме реальній суспільній
підтримці діяльності органів місцевого самоврядування у сфері мобілізаційної
підготовки, реалізації державної політики щодо виконання комплексу
організаційних, економічних, фінансових та інших заходів, які здійснюються з
метою підготовки міста до своєчасного й організованого проведення
мобілізації, задоволення потреб оборони держави та забезпечення населення в
особливий період.
Заходи по забезпеченню виконання Програми додаються.
5. Пріоритети Програми
Реалізація державної політики щодо
виконання комплексу
організаційних, економічних, фінансових та інших заходів, які здійснюються в
мирний час з метою підготовки міста до своєчасного й організованого
проведення мобілізації, є головним пріоритетом у діяльності виконавчих
органів міської ради.
За існуючим станом, виконання заходів з мобілізаційної підготовки,
задоволення потреб оборони держави та забезпечення населення в особливий
період, передбачених даною Програмою, забезпечується виконавчим
комітетом Кіровоградської міської ради, оскільки необхідна інформація
стосовно сучасного стану мобілізаційної готовності міста та підготовки
виконавчих органів міської ради до роботи в умовах режиму особливого
періоду узагальнюється і накопичується головним спеціалістом з
мобілізаційної роботи Кіровоградської міської ради.
6. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
забезпечення
готовності ПУМГ та загонів
Кропивницького до роботи в умовах особливого періоду;

оборони

міста
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проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень
виконавчих органів міської ради у сфері мобілізаційної роботи;
підвищення ролі органів місцевого самоврядування у сфері
мобілізаційної підготовки;
забезпечення на території міста виконання законів України та інших
нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
7. Ресурсне забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету (додаток).
8. Система контролю та звітності за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за реалізацією передбачених у
Програмі заходів є:
звітність про стан виконання відповідних розділів Програми перед
Кіровоградською міською радою та її виконавчим комітетом;
аналіз ходу виконання Програми та вжиття додаткових заходів,
спрямованих на досягнення її мети.

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
Кіровоградської міської ради

В. Красюк

Додаток
до Програми підтримання постійної мобілізаційної
готовності міста Кропивницького на 2017 рік
Заходи по забезпеченню виконання Програми

І
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інші джерела

спеціальний
фонд

загальний

міський
бюджет

фонд

2

обласний бюджет

1

Замовник

у тому числі за рахунок
державний бюджет

Заходи

всього за рахунок усіх
джерел фінансування

№
з/п

Термін виконання

Фінансове забезпечення (тис. грн)
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Результати впровадження
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Організаційно-управлінські заходи по формуванню та життезабезпеченню загонів оборони міста Кіровограда при Кіровоградському
міському військовому комісаріаті:

Забезпечення роботи пункту управліня
міського голови (далі - ПУМГ) шляхом
I.I придбання оргтехніки, засобів зв'язку,
картографічної продукції та канцелярського
приладдя

Виконавчий
комітет
Кіровоградської
2017 рік
міської ради

Підтримка системи централізованого
виклику для оперативного оповіщення
I.II керівного складу міста (підключення та
відключення від стояків централізованого
виклику керівного складу міста)

Виконавчий
комітет
Кіровоградської
2017 рік
міської ради

Придбання паливно-мастильних матеріалів
для перевезення загонів оборони
I.III автомобільним транспортом

Виконавчий
комітет
2017 рік Кіровоградської
міської ради

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Удосконалення обладнання
робочого місця міського
голови

0,0

Забезпечення своечасного
оповіщення керівного
складу міста

0,0

Забезпечення перевезень
автомобільним
транспортом загонів
оборони

2
1
I.IV

I.V

2
Оплата житлово-комунальних послуг в
місцях розташування загонів оборони

3

4
Виконавчий
комітет
2017 рік Кіровоградської
міської ради

Забезпечення харчуванням особового складу
загонів оборони згідно з нормою №1

Виконавчий
комітет
2017 рік Кіровоградської
міської ради

Забезпечення особового складу загонів
оборони речовим майном, спорядженням та
I.VI іншим майном, необхідним для
забезпечення належних умов проживання

Виконавчий
комітет
2017 рік Кіровоградської
міської ради

Забезпечення особового складу загонів
оборони санітарно-гігієнічними послугами
I.VII (лазня, прання одягу)

Виконавчий
комітет
2017 рік Кіровоградської
міської ради

ІІ

Всього по розділу І
Заходи з проведення призову громадян на строкову військову службу

Сприяння організації приписки, призову та
мобілізації мешканців м. Кропивницького
шляхом забезпечення військового
II.I комісаріату обладнаними приміщеннями,
медикаментами, інструментарієм, медичним
і господарським майном

Виконавчий
комітет
Кіровоградської
2017 рік
міської ради

Сприяння роботі міської комісії з приписки
та міської призовної комісії шляхом
II.II придбання канцелярського приладдя

Виконавчий
комітет
Кіровоградської
2017 рік
міської ради

Всього по розділу ІІ

Продовження додатка
5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення готовності
загонів оборони до
виконання завдань за
призначенням

0,0

Забезпечення готовності
загонів оборони до
виконання завдань за
призначенням
Забезпечення готовності
загонів оборони до
виконання завдань за
призначенням

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11
Забезпечення своечасних
розрахунків за надані
житлово-комунальні
послуги

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення необхідних
умов для проведення
призову громадян України
на строкову військову
службу
Створення необхідних
умов для проведення
призову громадян України
на строкову військову
службу

3
1
2
ІІІ Заходи щодо здійснення шефської допомоги

3

4

Придбання Кіровоградському міському
військовому комісаріату захисних ролетів та
камер відеоспостереження для забезпечення
III.I надійної охорони облікових картотек
військовозобовязаних та транспорту, які є
основою мобілізаційних заходів

Виконавчий
комітет
Кіровоградської
2017 рік
міської ради

Матеріальна підтримка підшефних
військових частин та інших військових
формувань шляхом надання допомоги у
III.II забезпеченні продовольством, паливномастильними матеріалами, матеріальнотехнічними засобами

Виконавчий
комітет
Кіровоградської
2017 рік
міської ради

Продовження додатка
5

100,0

6

0,0

7

0,0

8

100,0

9

0,0

10

0,0

500,0

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

Всього по розділу ІІІ
Всього з міського бюджету

600,0
650,0

0,0
0,0

0,0
0,0

350,0
400,0

250,0
250,0

0,0
0,0

Всього по Програмі

650,0

0,0

0,0

400,0

250,0

0,0

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
Кіровоградської міської ради

11
Забезпечення необхідних
умов для проведення
мобілізаційних заходів

Укріплення матеріальнотехнічної бази військових
частин та інших військових
формувань

В. Красюк

