
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішенням сесії міської ради 

від                   2023 року № 

 

 

ПРОГРАМА 
підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України 

 на 2023-2024 роки 

 

1.Паспорт 
  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління економіки та залучення 

інвестицій 

2. Підстава для розроблення Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Закони України “Про військовий 

обов’язок і військову службу“ , “Про 

оборону України“, “Про місцеве 

самоврядування в Україні“, “Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 

3. Розробник програми Управління економіки та залучення 

інвестицій 

4 Співрозробник програми Виконавчий комітет Збаразької міської 

ради 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління економіки та залучення 

інвестицій 

6 Термін реалізації програми 2023-2024 роки 

7. Перелік  бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

бюджет Збаразької 

 міської територіальної громади 

  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, 

у тому числі: 

2 500 тис. грн. 

  

8.1. коштів міського бюджету 2 500  тис. грн. 

8.2. коштів інших джерел                  - 

 

 

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

З метою підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил 

України та інших військових формувань України, відповідно до розпоряджень 

Генерального штабу Збройних Сил України територіальними центрами 



комплектування та соціальної підтримки спільно з органами місцевого 

самоврядування проводиться постійна робота щодо підтримки мобілізованих 

громадян. Прийняття Програми підтримки громадян, які мобілізовані на 

службу в Збройні Сили України на 2023-2024 роки (далі Програма) обумовлене 

необхідністю розв’язання нагальних проблем з питань забезпечення громадян, 

які мобілізовані на службу в Збройні Сили України. 

 

3. Мета Програми 
 

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та 

незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності 

Збройних Сил України, зокрема підвищення рівня готовності до проведення 

заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили 

України. 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми мобілізаційної готовності 

у Збаразькій громаді є реалізація та сприяння державній політиці у сфері 

матеріального забезпечення мобілізованих громадян до Збройних Сил України 

за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Виконання Програми досягається шляхом: 

- придбання у 2023-2024 роках з бюджету Збаразької міської ради та 

інших не заборонених законодавством джерел військової форми, військового 

взуття, елементів амуніції, індивідуальних медичних аптечок, медикаментів, 

турнікетів, обладнання та матеріалів для обслуговування техніки, інших 

першочергових речей для громадян, що мобілізовані на службу в Збройні Сили 

України; 

- отримання та розподілу гуманітарної допомоги, яка надходить на 

адресу Збаразької міської ради для підтримки громадян мобілізованих на 

службу в Збройні Сили України. 

 

Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Збаразької міської територіальної громади з урахуванням наявного фінансового 

ресурсу. Для реалізації Програми використовується гуманітарна допомога, що 

надходить у Збаразьку міську раду для підтримки громадян, мобілізованих на 

службу в Збройні сили України 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, становить 2500,0 тис. гривень. 



Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту місцевого бюджету на відповідний рік. 

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми 

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 

Виконання Програми дасть змогу своєчасно і якісно виконувати вимоги 

Законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення громадян, які мобілізовані на службу в Збройні 

Сили України військовою амуніцією. В результаті виконання  завдань програми 

буде створена реальна можливість  суттєво підвищити рівень захисту 

мобілізованих громадян. 
 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Всього 2023 рік 2024 рік 

Обсяг ресурсів, усього: 2 500 тис. 

гривень 

1 250 тис. 

гривень 

1 250 тис. 

гривень 

- у тому числі міський бюджет 2 500 тис. 

гривень 

1 250 тис. 

гривень 

1 250 тис. 

гривень 

- інші джерела фінансування - - - 



6. Напрями діяльності та заходи Програми 
  

№ 

з/п 

Перелік  

заходів програми 

Термін 

виконан-

ня заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

виконавці 

Джерело 

фінансу-

вання 

Орієнтова

ні обсяги 

фінансу 

вання на 

2023 рік 

Орієнтова

ні обсяги 

фінансу 

вання на 

2024 рік 

Разом 

Очікуваний результат 

 (тис. 

гривень) 

 (тис. 

гривень) 

(тис. 

гривень) 

1. Придбання військової 

форми, військового взуття, 

елементів  амуніції, 

знаряддя, засобів 

індивідуального захисту  та 

інших  першочергових речей 

2023-2024 

роки 

Управління 

економіки та 

залучення 

інвестицій 

 

Міський 

бюджет  

700 700 1400 Покращення матеріального 

забезпечення громадян, які 

мобілізовані на службу в 

Збройні Сили України, 
підвищення рівня захисту 

мобілізованих громадян 

2. Придбання індивідуальних 

медичних аптечок, 

медикаментів, турнікетів 

2023-2024   

роки 

Управління 

економіки та 

залучення 

інвестицій 

 

Міський 

бюджет 

100 100 200 Підвищення рівня 

медичного забезпечення 

громадян, які мобілізовані 

на службу в Збройні Сили 

України  

3 Придбання обладнання і 

матеріалів для 

обслуговування техніки 

2023-2024 

роки 

Управління 

економіки та 

залучення 

інвестицій 

 

Міський 

бюджет 

200 200 400 Покращення матеріального 

забезпечення  та рівня 

захисту громадян, які 

мобілізовані на службу в 

Збройні Сили України 

4. Придбання пально-мастиль-

них матеріалів, оплата 

транспортних послуг: для 

забезпечення доставки 

резервістів та військовозо-

бов’язаних до пунктів збору 

військово�організаційних 

структур Збройних Сил 

України; для доставки 

мобілізаційних ресурсів 

(людських і транспортних) 

до пунктів збору військово� 

2023-2024 

роки 

Управління 

економіки та 

залучення 

інвестицій 

 

 

Міський 

бюджет  

250 250 500 Забезпечення транспорту 

пально мастильними 

матеріалами для 

проведення мобілізаційних 

заходів 



організаційних структур 

Збройних Сил України та 

інших військових формувань 

під час мобілізації; для 

забезпечення доставки 

гуманітарного вантажу; для 

забезпечення евакуації 

населення із небезпечних 

районів, які постраждали від 

військових нападів; для 

перевезення тіл загиблих 

військовослужбовців, які 

загинули під час 

проходження військової 

служби 

5. Отримання та розподіл 

гуманітарної допомоги, яка 

надійшла на адресу 

Збаразької міської ради, для 

громадян, мобілізованих на 

службу в Збройні Сили 

України 

2023-2024 

роки 

Управління 

економіки та 

залучення 

інвестицій 

 

 

Інші 

джерела 

фінансува

ння 

- - - Покращення матеріального 

забезпечення  громадян, які 

мобілізовані на службу в 

Збройні Сили України 

шляхом надання 

гуманітарної допомоги у 

натуральній формі 

Всього 1 250 1 250 2 500   



7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за виконанням програми, підготовка звіту про 

хід  виконання програми покладається  на Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради. 

 

 

Секретар ради         Роман НАПОВАНЕЦЬ 

 


