
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

РІШЕННЯ 
VI сесії міської ради VIIІ скликання 

 

25 лютого 2021 року № 33 

м. Шепетівка 

 

 

Про виконання «Програми забезпечення  

заходів мобілізаційної підготовки місцевого 

значення на 2017 – 2020 роки» 

 

 

З метою аналізу результатів виконання «Програми забезпечення заходів 

мобілізаційної підготовки місцевого значення 2017 – 2020 роки», керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Звіт про виконання «Програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки місцевого 

значення на 2017 – 2020 роки», що затверджена рішенням сесії міської ради від 31.01.2017         

№ 18, взяти до відома (додається). 

2. Рішення ХІХ сесії міської ради VII скликання від 31 січня 2017 року  № 18 зі змінами і 

доповненнями визнати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Янушевського В.В..  

 

  

 

         

Міський голова             Віталій  БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Додаток  

до рішення  VІ сесії   міської ради   

VIІІ скликання 

25.02.2021 р. № 33 

 

ЗВІТ 

 про виконання «Програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки  

місцевого значення на 2017 – 2020 роки» 

 

І. Хід виконання Програми 

  У 2017 році  було забезпечено друк бланків обліку призовників на суму 3 тис 825 грн.. 

Забезпечено перевезення призовників до Хмельницького збірного пункту підчас осіннього 

призову, здійснено 7 поїздок на загальну суму 8 тис. 300 грн..  

        Всього використано з міського бюджету за 2017 рік:    12 тис. 125 грн..  

  У 2018 році виконавчим комітетом забезпечено перевезення автотранспортом  призовників 

весняного призову до обласного збірного пункту,  здійснено 7 поїздок на суму 10,5 тис. грн..  

Забезпечено автотранспортом три поїздки командного та рядового складу 

територіальної оборони до стрільбища с. Цвітоха на загальну суму 1 тис. 700 грн., для 

проведення занять з вогневої підготовки. Окремі працівники виконавчого комітету також 

взяли участь у заняттях з вогневої підготовки та практичній стрільбі з автоматичної зброї.  

У другому півріччя 2018 виконавчий комітет міської ради забезпечив перевезення 

автотранспортом призовників осіннього призову до обласного збірного пункту. Було 

здійснено 7 поїздок на суму 11 тис. 200 грн..  

У взаємодії з РДА здійснено часткове паритетне забезпечення доправлення 

автотранспортом військовозобов’язаних кандидатів на військову службу за контрактом до  

навчального центру ЗСУ с. Старичі Львівської області на суму 6 тис. 400 грн.. 

Забезпечено друк бланків приписних справ допризовників та обліку 

військовозобов’язаних на суму 3 тис. 800 грн.. 

       Рішеннями сесії міської ради від 06 грудня 2018 внесено зміни до міського бюджету 

2018 року та здійснено дофінансування  Програми забезпечення заходів мобілізаційної 

підготовки з метою забезпечення виконання Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Кабінетом Міністрів України. Забезпечено дві 

поїздки на суму 3,4 тис. грн. до Хмельницького ОЗП з метою доправлення 

військовозобов’язаних резервістів до навчальних центрів ЗСУ, та до м. Шепетівки по 

закінченню навчань. Поряд з цим було забезпечено чергування пасажирського 

автотранспорту  в оперативному резерві Хмельницького обласного військового комісаріату у 

період воєнного стану. 

       Всього використано з міського бюджету за 2018 рік:    37 тис. грн..  

У 2019 році  забезпечено перевезення призовників весняного призову, здійснено 9 

поїздок на суму 15 тис. 540 грн..  

Здійснено 2 поїздки командного та рядового складу територіальної оборони до 

стрільбища с. Цвітоха для проведення занять з вогневої підготовки на загальну суму 1 тис. 

350 грн.. Окремі працівники виконавчого комітету також взяли участь у заняттях з вогневої 

підготовки та практичній стрільбі з автоматичної зброї. 

Забезпечено друк бланків приписних справ призовників та бланків обліку 

військовозобов’язаних  міста на суму 2 тис. 480 грн.. 

Здійснено поїздку за маршрутом м. Шепетівка – м. Хмельницький – с. Старичі Львівської 

обл., з метою доправлення  кандидатів на контрактну службу до 184 Навчального Центру 

ЗСУ, що вартувало 8 тис. грн.. 

      Всього використано з міського бюджету за 2019 рік:    27 тис. 370 грн.. 

      У 2020  році  здійснено часткове забезпечення  доправлення призовників призову травень 

– липень 2020 року до Хмельницького обласного збірного пункту, організовано 4 поїздки 

загальною вартістю 6 тис. грн..     



      Забезпечено перевезення кандидатів на військову службу за контрактом до 184 

навчального центру ЗСУ за маршрутом м. Шепетівка – м. Хмельницький – с. Старичі 

Львівської області, що вартувало 12 тис. грн.. 

      Всього використано з міського бюджету за 2020 рік:    18 тис. грн..           

        

ІІ. Підсумки 

      Загалом використано з міського бюджету на реалізацію Програми у 2017 – 2020 роках:  

 94 тис. 495 грн.., що склало 74,9 % від запланованих витрат. 

      На 75% виконано завдання забезпечення друку бланків особових справ допризовників, 

бланків обліку військовозобов’язаних, бланків забезпечення мобілізаційної підготовки. 

      На 87,5 % було виконано завдання доправлення призовників до Хмельницького 

обласного збірного пункту, по причині недофінансування з міського бюджету потреб 

пасажирських перевезень за Програмою у 2020 році. 

      На 75 % було виконано завдання доправлення автомобільним транспортом кандидатів 

для проходження військової служби за контрактом  до військових навчальних центрів ЗСУ. 

Причинами є  неузгодженість планування між військовим комісаріатом та виконавчим 

комітетом  міської ради, а також недофінансування з міського бюджету. 

      На 62,5% виконано завдання забезпечення перевезення автомобільним транспортом 

особового складу підрозділу територіальної оборони до місць проведення занять з вогневої 

підготовки. 

       Завдання доведення до населення через ЗМІ інформацію військового комісара,  

пропагування військову службу за контрактом з висвітленням заявок  військових частин 

щодо потреби у військовослужбовцях за контрактом не виконувалось через неподання 

заявок. 

       По причині незадовільного фінансування за поданим у жовтні 2019 року кошторисом 

програми на 2020 рік, завдання Програми у 2020 році вважати виконаними незадовільно.  

 

ІІІ. Висновки 

      Реалізація програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення 

на 2017 – 2020 роки дозволила: 

      задовільно забезпечити вивчення  призовних і мобілізаційних ресурсів міста; 

      забезпечити участь у підготовці професійно навчених військових кадрів для потреб ЗСУ, 

територіальної оборони на рівні близькому до достатнього; 

      покращити рівень мобілізаційної підготовки виконавчого комітету міської ради; 

      підвищити рівень мобілізаційного планування та взаємодії між військовим комісаріатом і 

виконавчими органами місцевого самоврядування; 

      попередньо підготуватись до забезпечення конкретних задач, передбачених керівництвом 

країни з оголошенням особливого періоду; 

      дещо знизити корупційні ризики, закладені через відсутність матеріального забезпечення 

заходів мобілізаційної підготовки у попередньому періоді. 

      Рівень всебічного забезпечення питань мобілізаційної підготовки загалом – недостатній. 

      Чекають на вирішення питання територіальної оборони, концепція якої, законодавча база, 

та порядок забезпечення щойно формуються на державному рівні. 

      Практика розроблення та реалізації програм забезпечення мобілізаційної підготовки на 

місцевому рівні виправдана і має бути в подальшій діяльності органів місцевого 

самоврядування. 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній  

та оборонній роботі                                      Володимир БУЧЕНКО 

 

 

Секретар міської ради                       Роман ВОЗНЮК 

 


