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ПАСПОРТ
районної цільової програми
фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з
територіальної оборони на 2020 рік
(далі - Програма)
1.Ініціатор розробленої програми (замовник)–районна державна
адміністрація.
2.Розробник Програми - відділ взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту апарату районної
державної адміністрації.
3.Термін реалізації Програми - 2020 рік.
4.Етапи фінансування Програми - 2020 рік.
5.Обсяги фінансування Програми–935,0 тис. грн.
Всього,
тис.грн.
2020 рік

935,0

Обсяги фінансування, (тис.грн.)
У т.м. за джерелами фінансування:
Районний
Місцеві
Інші джерела
бюджет
бюджети
935,0
-

6.Очікувані результати виконання програми:
Реалізація Програми сприятиме:
- забезпеченню в районі мобілізаційних заходів та заходів з територіальної
оборони, виконання завдань у районах проведення антитерористичної операції;
- частковому забезпеченню територіальних підрозділів Збройних Сил
України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів
України, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами,
ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами
харчування для виконання ними мобілізаційних заходів та заходів з
територіальної оборони.
7. Термін проведення звітності – щоквартально.
Замовник програми:

Відділ взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної і мобілізаційної
роботи та цивільного захисту апарату
районної державної адміністрації

Василь Цапюк

Керівник програми:
Голова районної
державної адміністрації

Сергій Канюка

Обґрунтування доцільності розроблення районної цільової програми
фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з
територіальної оборони на 2020 рік
Загальна частина
Зовнішньополітична ситуація довкола держави та суспільно-політична
ситуація, що склалася на Сході нашої держави, потребує мобілізації зусиль
місцевих органів влади і державних структур, відповідальних за правопорядок і
безпеку у країні та її захист від зовнішнього військового втручання, а також
значних матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення готовності
держави до оборони в тому числі і до ведення територіальної оборони.
Враховуючи складність обстановки та нагальну необхідність підвищення
рівня готовності до ведення територіальної оборони та на виконання законів
України
"Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про місцеві
державні адміністрації", Положення про територіальну оборону України
затверджене Указом президента України від 23 вересня 2016 року та рішень
Ради оборони Івано-Франківської області розроблено районну цільову
програму фінансування мобілізаційних заходів та заходів з територіальної
оборони на 2020 рік.
Мета Програми
Метою програми є забезпечення мобілізаційних заходів та заходів з
територіальної оборони.
Створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації,
органів місцевого самоврядування та органів державної влади а також
готовності населення і території району до участі в обороні у разі збройної
агресії або збройного конфлікту, здійснення заходів у разі загрози виникнення
ситуації, пов'язаної з порушенням нормальних умов життя населення та
підтримка волонтерського руху.
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- забезпеченню в районі мобілізаційних заходів та заходів з територіальної
оборони, виконання завдань у районах проведення антитерористичної операції;
- забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які
призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у
військові частини;
- підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до
мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
- частковому забезпеченню територіальних підрозділів Збройних Сил
України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби

безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів
України, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами,
ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами
харчування для виконання ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту
населення, заходів з територіальної оборони;
- проведенню заходів з військово-патріотичного виховання молоді та
заходів з інформаційного забезпечення.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок районного та місцевих
бюджетів, а також інших джерел фінансування. Обсяг фінансування з
районного бюджету для реалізації заходів Програми визначається із
можливостей його дохідної частини.
Виділення коштів на реалізацію заходів Програми здійснюється на підставі
розпорядження районної державної адміністрації після погодження з районною
радою.
Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми сприятиме:
- забезпеченню в районі мобілізаційних заходів та заходів з територіальної
оборони, виконання завдань у районах проведення антитерористичної операції;
- забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які
призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у
військові частини;
- частковому забезпеченню територіальних підрозділів Збройних Сил
України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів
України, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами,
ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами
харчування для виконання ними мобілізаційних заходів і цивільного захисту
населення, заходів з територіальної обороноздатності;
- підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до
мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
- проведенню заходів з військово-патріотичного виховання молоді та
заходів з інформаційного забезпечення.

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника: Галицька районна державна адміністрація
Назва програми: Районна цільова програма фінансування мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони
на 2020 рік.

№
з/п

1

Найменування
заходу

Закупка
мастильних
матеріалів

Виконавець

паливо- Відділ
взаємодії
з
правоохоронними
органами, оборонної,
мобілізаційної
роботи та цивільного
захисту
апарату
районної
державної
адміністрації

Орієнтовні обсяги
фінансування
(тис. грн.)
Термін
джерела
Очікувані результати
виконання
фінансува
ння
роки всього
районний
бюджет
2020
2020 50,0
50,0
Придбання паливо-мастильних
матеріалів:
Дозволить здійснити:
- оповіщення і прибуття громадян,
які призиваються на військову
службу;
- здійснення перевірки ведення
військового обліку в органах
місцевого самоврядування на
підприємствах, установах,
організаціях району;
- проведення вивчення призовних

2

Придбання
військового
спорядження

3

Інформаційне
супроводження
проведення
заходів
часткової мобілізації
та
військовопатріотичного
виховання молоді із

Відділ
2020
взаємодії
з
правоохоронними
органами, оборонної,
мобілізаційної
роботи та цивільного
захисту
апарату
районної
державної
адміністрації
Відділ
2020
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної,
мобілізаційної
роботи
та

2020

50,0

50,0

2020

5,0

5,0

ресурсів району;
- забезпечення доставки
мобілізаційних ресурсів до
пунктів прийому військових
частин;
- проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед
громадян району щодо
проходження військової служби
за контрактом.
Придбання військового спорядження:
- берци зимові
- берци літні
- костюм військовий літній
- костюм військовий зимовий

Інформування громадкості про
мобілізаційні заходи:
- виготовлення постерів
- висвітлення в ЗМІ району «Галицьке
слово» інформації про заходи
мобілізації
- трансляція роликів на мобілізаційну

залученням
газети цивільного захисту
«Галицьке слово» та апарату
районної
ТРК «РАІ»
державної
адміністрації
4

5

Забезпеченню в районі Відділ
2020
заходів територіальної взаємодії
з
оборони
правоохоронними
органами,
оборонної,
мобілізаційної
роботи
та
цивільного захисту
апарату
районної
державної
адміністрації
Надання одноразової Відділ
2020
матеріальної допомоги взаємодії
з
військовослужбовцям, правоохоронними
які
заключать органами,
контракт із Збройними оборонної,
Силами України або мобілізаційної
будуть призвані вразі роботи
та
оголошення наступної цивільного захисту
черги мобілізації
апарату
районної
державної
адміністрації

2020

30.0

30,0

2020

800,0

800,0

тематику телекомпанія «РАІ»
- виготовлення агітаційних листівок
«Час діяти! Не уникай призову» виготовлення агітаційних листівок
«Соціальний захист учасників АТО»
Забезпечення готовності до роботи
пункту управління РВК.
Підготовка та забезпечення участі у
навчаннях та тренуваннях штабу району
ТрО, елементів бази мобілізаційного
розгортання.

Дозволить надати одноразову
матеріальну допомогу
військовослужбовцям, які заключать
контракт із Збройними Силами України
або будуть призвані вразі оголошення
наступної черги мобілізації

Всього

935,0

935,0

Замовник програми:
Відділ взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної
роботи та цивільного захисту апарату
районної державної адміністрації

Василь Цапюк

Керівник програми:
Голова районної
державної адміністрації

Сергій Канюка

