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Програма  

покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦКтаСП , проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову військову 

службу до лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань на 2021 рік 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                               

 

м. Корюківка 

2021рік 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської  міської 

ради 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про військовий обов’язок та військову 

службу», «Про оборону України», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

Указ Президента України «Про Положення 

про територіальну оборону»   

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради  

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради,  

Корюківський  районний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки  

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Корюківський  

районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Корюківський міський бюджет 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

100,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма покращення матеріально-технічної бази Корюківського 

РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та 

забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2021 рік (далі - Програма) 

розроблена відповідно Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про оборону 

України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента 

України «Про Положення про територіальну оборону». 

Програма спрямована на вдосконалення організації проведення приписки 

громадян, які проживають на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади (надалі – громади) до призовної дільниці, ведення 

військово-облікової роботи, призову громадян України на строкову військову 

службу, військову службу за контрактом, здійснення мобілізаційної підготовки 

та проведення у разі необхідності мобілізації людських, транспортних та інших 

ресурсів на території 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 боєздатному 

стані об’єктів мобілізаційного розгортання. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є удосконалення військово-патріотичного виховання, 

підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах України, 

підтримання підрозділів територіальної оборони, що дислокуються на території 

громади у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними 

завдань, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення проведення 

призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, 

підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення 

мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого 

самоврядування. 

 

4. Основні завдання та очікувані результати 

 

Основним завданням Програми є забезпечення проведення заходів з 

мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову 

громадян на строкову військову службу, навчальних зборів та агітаційних 

заходів щодо залучення громадян для проходження служби за контрактом, 



обладнання (переобладнання) будівлі Корюківського РТЦКтаСП згідно вимог 

до обладнання районних територіальних центрів, а також: 

- охорона та захист державного кордону на території громади; 

- охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, розташованих на 

території громади; 

- боротьба з диверсійно-розвідувальними підрозділами та 

антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями на 

території громади; 

- забезпечення військовослужбовців спеціальним спорядженням та  

сучасними технічними засобами; 

- забезпечення проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних 

ресурсів до пункту збору Чернігівського ТЦКтСП та військових частин; 

- забезпечення проведення оповіщення та явки юнаків призовного віку до 

Корюківського РТЦКтаСП; 

- забезпечення проведення навчальних зборів; 

- проведення агітаційних заходів щодо залучення громадян для 

проходження служби за контрактом в ЗСУ. 

Виконання поставлених завдань можливе шляхом реалізації заходів 

передбачених у Додатку 1 до Програми. Практична реалізація заходів 

Програми розрахована на 2021 рік.  

Виконання Програми дасть змогу забезпечити особовий склад підрозділів 

територіальної оборони сучасними засобами зв’язку, спеціальним 

спорядженням, не передбаченими табелем оснащення і нормами забезпечення 

Збройних сил України, виконання завдань з територіальної оборони, мобілізації 

та призову громадян на строкову військову службу, покращити рівень системи 

управління та зберегти життя військових під час виконання покладених на них 

завдань, переобладнати будівлю Корюківського РТЦКтаСП згідно вимог 

обладнання районних територіальних центрів.  

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про 

міський бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел 

фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 100,0 тис. 

гривень. 

Номенклатура товарів та послуг до Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань 

на 2021 рік визначається виконавцями та затверджується рішенням сесії міської 

ради в залежності від потреби та з урахуванням обстановки, яка склалась у 



відповідний період на території Корюківського району та в зоні проведення 

антитерористичної операції.   

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними 

та безпосередніми учасниками Програми. Контроль за виконанням завдань 

здійснюється комісією міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку.  

Корюківському РТЦКтаСП щоквартально, до 3 числа місяця наступного 

за звітним надавати Фінансовому відділу Корюківської міської ради звіт щодо 

обсягів і напрямків використання коштів, отриманих з міського бюджету 

протягом звітного періоду. 

 

 

Секретар міської ради                                                                         А.ПЛЮЩ 

 



Додаток 1  

 

Заходи   

Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП,  

проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,  

пов’язаних із виконанням військового обов’язку,  

призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України  

та інших військових формувань на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконан

ня 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Закупівля ( виготовлення) 

агітаційних матеріалів, Друк 

оголошень в місцевій газеті. 

2021 рік Виконавчий 

апарат, виконавчі 

органи міської 

ради, 

Корюківський 

районний 

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

місцевий 

бюджет  

10,0 Збереження здоров’я і 

життя особового складу 

військових частин, 

військово-зобов’язаних, 

призваних за 

мобілізацією,   

покращення системи 

управління їх 

підрозділів, виконання 

заходів з мобілізаційної 

підготовки та 

мобілізації, 

територіальної 

2. Організація надання послуг з 

транспортних перевезень та 

закупівля пального для 

забезпечення проведення 

оповіщення, збору і доставки 

мобілізаційних ресурсів, юнаків 

призовного віку 

військовозобов’язаних під час 

мобілізації та навчальних зборів 

до пункту збору Чернігівського 

ТЦК або військових частин.  

30,0 



3. Закупівля обладнання,  

будівельних та інших  

матеріалів для облаштування та  

забезпечення позицій військ і  

блокпостів 

10,0 оборони, виконання 

плану служби за 

контрактом. Виконання 

завдань з призову 

громадян на строкову 

військову службу. 4. Закупівля спорядження, в т.ч.  

не військового 
  10,0 

5. 

 

Закупівля технічних засобів, в 

т.ч. основних засобів 

 

20,0 

6 

 

Обладнання (переобладнання) 

будівлі Корюківського РТЦКта 

СП згідно вимог обладнання 

районних територіальних 

центрів на 2021 рік 

 

 

 

Виконавчий 

апарат, виконавчі 

органи міської 

ради, 

Корюківський 

районний 

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

 

 

20,0 Приведення будівлі 

Корюківського 

РТЦКтаСП до 

встановлених вимог.  

Усього: 

 

100,0  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                               А.ПЛЮЩ 

 

 

  



Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП,  

проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,  

пов’язаних із виконанням військового обов’язку,  призовом громадян України на строкову військову службу  

до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 

Програми 

Усього витрат на виконання Програми, 

тис. гривень 

Обсяг ресурсів, всього 

 

100,0 

Місцеві  бюджети 

 

100,0 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                               А.ПЛЮЩ 
 

 


