
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

   

РІШЕННЯ 
 

________сесії міської ради ______ скликання 

 

 

«____» _____________2020 р.  № ______ 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження «Програми забезпечення 

збору і постачання мобілізаційних ресурсів міста 

Шепетівки, та участі в організації охорони  

на випадок мобілізації»  

 

      З метою гарантованого забезпечення виконання завдань мобілізації в особливий період, 

на  підставі рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 20.08.2020 № 198,  

 у відповідності до статей 15, Закону України «Про оборону України», статей 18 Закону 

України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,  Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2000 року №1921 «Про затвердження Положення про військово-

транспортний обов’язок», керуючись статтями 26, 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, за планом мобілізаційних 

заходів, передбачених у місті, Шепетівська міська рада 

ВИРІШИЛА:     

 

     1. Затвердити  «Програму забезпечення збору і постачання мобілізаційних ресурсі міста 

Шепетівки, та участі в організації охорони на випадок мобілізації» згідно додатку 1.        

     2. Затвердити орієнтовний кошторис окремих заходів «Програми забезпечення збору і 

постачання мобілізаційних ресурсі міста Шепетівки, та участі в організації охорони на 

випадок мобілізації», що фінансуються з бюджету міста, згідно додатку 2. 

     3. Укладання відповідних договорів на автоперевезення за заявками Шепетівського 

об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

покласти на головного спеціаліста по мобілізаційній та оборонній роботі виконавчого 

комітету.   

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Віталія 

Янушевського, та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку громади, 

планування, бюджету, фінансів (голова - Григорій Олійник).               

 

 

                     

 Міський голова                                                                                      Віталій Бузиль 
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Готував:  

 

головний спеціаліст по мобілізаційній  

та оборонній роботі                             Володимир Бученко 

 

Завізовано: 

 

Заступник міського голови                                                                       Віталій Янушевський 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                Ганна Григорчук      

 

 

Начальник фінансового управління                                                          Василь Дрищ 
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               Додаток 1 

до рішення  ____ сесії  

міської ради _____ скликання  

                                                                                                          від ____________2020  № ____ 

 

 

  

 

  

 

 

Програма  

забезпечення збору і постачання мобілізаційних ресурсів міста Шепетівки,  

та участі в організації охорони на випадок мобілізації 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний  за  реалізацію  програми  -   Головний спеціаліст по мобілізаційній та 

оборонній роботі               
 

Рівень проведення  - місцевий 

             
Цільова спрямованість – оборонна 

 

Мета –  Гарантоване забезпечення виконання завдань мобілізації зі збору та постачання 

мобілізаційних ресурсів міста, та участь в організації охорони найважливіших об’єктів   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Шепетівка 
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ПАСПОРТ   Програми 
 

1. Назва програми 

Програма забезпечення збору і постачання 

мобілізаційних ресурсів міста Шепетівки, та участі в 

організації охорони на випадок мобілізації 

2. Цільова спрямованість Оборонна  

3. Рівень проведення Місцевий  

4. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Шепетівського об’єднаного міського територіального 

центру комплектування та соціальної 

підтримки (ОМТЦК та СП) 

5. Розробник програми 
Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній 

роботі  

6. 
Відповідальний 

виконавець програми 

Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній 

роботі  

7. 
Співвиконавці 

програми 

Фінансове управління Шепетівської міської ради; 

ШКПВКГ; ШРЕП; місцеві ЗМІ; міський будинок 

культури; ДП «Шепетівське лісове господарство»; 

ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» і приватні 

підприємці перевізники. 

8. Мета програми 

Гарантоване забезпечення виконання завдань 

мобілізації зі збору та постачання мобілізаційних 

ресурсів міста, та участь в організації охорони 

найважливіших об’єктів  

9. Зміст програми  

Організація оповіщення військовозобов’язаних, 

власників транспорту, що мобілізується; організація 

техоглядів; збір та постачання мобілізаційних ресурсів 

міста; участь в організації місцевого  збройного 

підрозділу охорони  

10. 
Сценарний план 

проведення програми 

Програма складається із заходів, які здійснюються за 

окремими сценарними планами 

11. 
Матеріальне 

забезпечення програми 

Матеріальне забезпечення програми здійснюють: 1) 

міське фінансове управління за поданням головного 

спеціаліста по мобілізаційній та оборонній роботі 

виконавчого комітету; 2) підприємства, організації та 

установи – власним коштом. 

12. 
Термін реалізації 

програми 

З оголошенням про мобілізацію на протязі 

визначеного терміну 
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Дослідження та аналіз  

 
                    Оцінка поточної ситуації   
     На підставі аналізу досвіду проведення заходів мобілізації 2014 -2015 років в нашому 

місті та інших містах регіону, виходячи з досвіду розвитку російської агресії,  Шепетівським 

об’єднаним міським територіальним центром  комплектування та соціальної 

підтримки (ОМТЦК та СП) та виконавчим комітетом Шепетівської міської ради зроблено 

наступні висновки: 

    зважаючи на модерність та мобільні якості збройних угрупувань армії діючого агресора -  

Російської Федерації, досвідченого загарбника, що також вміло використовує слабкі місця в 

організації української держави і суспільства, слід передбачати і упереджувати ситуацію 

бистроплинного загострення агресії з використанням нестандартних методів ведення війни; 

     за таких загроз особливе значення має забезпечення правопорядку при проведенні заходів 

по збору і постачанню мобілізаційних ресурсів, паралельно з якими слід наполегливо 

впроваджувати заходи з організації охорони важливих об’єктів, організувати матеріальне і 

збройне забезпечення підрозділу охорони; 

    мобілізаційні заходи мають плануватися завчасно, з визначенням конкретних виконавців, 

та налагодженням дієвої взаємодії; 

    слід організувати широке інформування населення; 

    доцільно утворити на території міста, на випадок оголошення про мобілізацію в Україні 

або окремо у нашому регіоні, дві дільниць оповіщення військовозобов’язаних на базі 

комунальних підприємств ШКПВКГ та ШРЕП з орієнтовною чисельністю 8 - 10 чоловік. Для 

збору військовозобов’язаних, що викликаються до військомату при мобілізації, організувати 

пункт попереднього збору на базі міського будинку культури, який зручно розташований 

поруч з військоматом, та включити до складу його адміністрації 5 - 6 працівників установи;         

    для збору і проведення технічного огляду техніки, що мобілізується, доцільно 

організувати, на випадок мобілізації, пункт попереднього збору техніки (ППЗТ) на базі ДП 

«Шепетівський лісгосп», та включити до його адміністрації 3 – 4 працівники підприємства.       

 
                    Аналіз законодавчої бази 
- Закону України «Про оборону України»; 

- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 

- Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921 «Про 

затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок»; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Бюджетного кодексу України; 

- рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 20.08.2020 № 198 
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Заходи з виконання Програми 

№ 

з/п Найменування заходу Виконавець  
Джерела та 

обсяги 

фінансування  

1. 

   Доведення до громади міста наказу військового 

комісара Шепетівського об’єднаного міського 
територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (ОМТЦК та СП) про 

мобілізацію 

- Редакція газети   

«Шепетівський вісник» - 

- Редакція газети        

«День за днем»  

- ТОВ ТРК «Лайк ТВ»  

Власним 

коштом  

2. 

   Забезпечення адміністраціями дільниць 

оповіщення  військовозобов’язаних вручення 

повісток про виклик до Шепетівського ОМТЦК та 

СП,  доведення до власників техніки 

мобілізаційних нарядів на постачання 

мобілізаційних ресурсів 

- ШКПВКГ (дільниця 

оповіщення) 

 

- ШРЕП (дільниця 

оповіщення) 

 

Власним 

коштом 

3. 

   Організація роботи з прийому і розміщення 

військовозобов’язаних,  оформлення даних для 

ОМТЦК та СП, та допомога у формуванні команд  

Міський будинок 

культури  

(адміністрація ППЗВ) 

Власним 

коштом 

4. 

   Організація прийому і розміщення техніки на 

території гаража, допомога в організації охорони, 

участь у проведенні технічного огляду, допомога в 

організації автоколон 

ДП «Шепетівське лісове 

господарство» 

(адміністрація ППЗТ) 

Власним 

коштом 

5. 

   Забезпечення перевезення пасажирським 

автотранспортом військовозобов’язаних, що 

призвані на військову службу під час мобілізації 

до навчальних центрів Збройних сил України та 

інших військових частин призначення 

ПрАТ «Шепетівське 

АТП 16807», приватні 

підприємці перевізники 

Єрашков  О. О., 

Петрушенко  О. Л.,  
Чертовських  О. Ю.. 

З міського 

бюджету 

54 тис. грн.  

6. 

   Забезпечення автотранспортних перевезень 

майна, озброєння і боєприпасів для 

комплектування місцевого збройного формування 

охорони 

Шепетівське 

підприємство теплових 

мереж (автомобіль 

ЗиЛ-130) 

З міського 

бюджету 

3 тис. грн. 

 
 
Головний спеціаліст по мобілізаційній  

та оборонній роботі                Володимир Бученко 

 

 

Секретар міської ради                Романа Вознюка 
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                 Додаток 2 

до рішення  ____ сесії  

міської ради _____ скликання  

від ____________2020  № ____ 

 
Орієнтовний кошторис окремих заходів 

«Програми забезпечення збору і постачання мобілізаційних ресурсів міста Шепетівки 
та участі в організації охорони на випадок мобілізації»,  

що фінансуються з бюджету міста 

 

№ 

з/

п 
Заходи забезпечення мобілізації 

місцевого значення 

Орієнтовні 

обсяги 

забезпечення, 

призначення 

Обґрунтування матеріальних витрат: 

послуги, орієнтовна ціна, орієнтовна 

кількість,  орієнтовна сума 

1 Забезпечення пасажирських 

автоперевезень осіб, 

призваних по мобілізації: 
1) до обласного збірного пункту (ОЗП); 

2) до навчальних центрів ЗСУ 

маршрутом через обласний військовий 

комісаріат; 

3) до військових частин призначення  

 

54 тис. грн. 

 
Виконавчий 

комітет 

 Замовлення послуг з перевезення 

пасажирським автотранспортом  

(автобусами на 50 місць). 

- орієнтовна кількість поїздок: 9; 

- середня арифметична дальність 

маршруту: 300 км.; 

- вартість: 20 грн./км. 
Загальна вартість: 54 тис. грн 

2 Забезпечення автотранспортних 

перевезень майна, озброєння і 

боєприпасів для комплектування 

місцевого збройного формування 

охорони 

 

3 тис. грн. 

Виконавчий 

комітет 

Замовлення послуг з перевезення 

вантажним автотранспортом  

1) майно з м. Хмельницького – 1 рейс 

2) боєприпаси з с. Цвітохи – 1 рейс 

Загальна вартість:   3 тис. грн.  

Всього:   57 тис. грн. 

 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній  

та оборонній роботі                Володимир Бученко 

 

 

Секретар міської ради                Романа Вознюка 

 

 

 


