
 
УКРАЇНА 

Харківська область 
Борівська селищна рада 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

ІХ   сесії  VІII скликання 
    
    від  27  квітня 2021 року №5 

 

Про затвердження Програми 
підтримки мобілізаційної підготовки 
та територіальної оборони  
Борівської селищної ради  
на 2021 – 2022 роки  
 

З метою забезпечення конституційного права громадян на захист 

власного життя та особистого майна, належного забезпечення заходів 

мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, на підставі Законів 

України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про 

територіальну оборону України», затвердженого Указом Президента України 

від 2 вересня 2013 року № 471, керуючись ст. 26, 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні", Борівська селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

    1. Затвердити Програму підтримки мобілізаційної підготовки та 

територіальної оборони Борівської селищної ради на 2021 – 2022 роки згідно 

додатку  (додаток додається), який є невід’ємною частиною рішення. 

     2. Фінансовому відділу Борівської селищної ради щороку під час формування 
бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів цієї Програми. 

     3. Борівському районному територіальному центру комплектування та 
соціальної підтримки, відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних 
ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Борівської селищної ради 
забезпечити виконання Програми підтримки мобілізаційної підготовки та 
територіальної оборони Борівської селищної ради на 2021 – 2022 роки.   
     4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
    5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради з питань законності, правопорядку, житлово-комунального 

господарства, будівництва, депутатської діяльності та етики (Олександр 

БОНДАРЕНКО), з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, 

підприємництва та інвестицій (Світлана МАРЧЕНКО). 

        
 Борівський селищний голова                    Олександр ТЕРТИШНИЙ 

 



 

Додаток  

до рішення ІХ сесії Борівської селищної ради 

VІІІ скликання від 27.04.2021 року  № 5«Про 

затвердження Програми підтримки мобілізаційної 

підготовки та територіальної оборони Борівської 

селищної ради на 2021 – 2022 роки» 
  

 

 

П Р О Г Р А М А 
підтримки мобілізаційної підготовки та територіальної оборони 

Борівської селищної ради на 2021 – 2022 роки 
 

1. Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення   
Програми: Конституція України, Закон України «Про оборону України», Закон 

України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Положення про 

територіальну оборону України». 

 
3. Розробник Програми: Відділ з питань мобілізаційної роботи, 

надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Борівської селищної 

ради. 

 

4. Відповідальний виконавець Програми:. Борівський районний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, відділ з питань 

мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними 

органами Борівської селищної ради 

 
5. Учасники Програми: Борівська селищна рада, Борівський районний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 

6. Термін реалізації  Програми: 2021 – 2022 роки. 

7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування  Програми:  

 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування (грн) 

У тому числі по роках (тис.грн) 
2021 2022 

Місцевий 
бюджет 

220,0 110,0 110,0 

 

 
 
 
 
 



 
I. Зміст проблеми,  

на розв’язання якої спрямована  
Програма  

  

 Органи державної влади і місцевого самоврядування у взаємодії з 

територіальними правоохоронними органами, органами військового управління 

працюють на упередження негативного розвитку подій, вживають вичерпних 

заходів для підтримки миру і стабільності нашої держави. 

  Розроблення Програми обумовлено постійним втручанням Російської 

Федерації у внутрішні справи України та проведенням нею військової агресії на 

Сході України шляхом створення на території окремих районів Донецької і 

Луганської областей України, які межують з Харківською областю, незаконних 

військових формувань проросійського спрямування, ведення ними бойових дій 

проти України, а також  загрозою перенесення бойових дій з окремих районів 

Донецької і Луганської областей України на територію Харківської області, 

необхідністю вжиття додаткових заходів щодо посилення  охорони ділянки 

державного українсько-російського кордону в межах Харківської області та 

окремими районами Донецької і Луганської областей України, на яких триває 

проведення антитерористичної операції. 

           Як показали минулі роки, стан оповіщення, відправки мобілізованих 

потребує вжиття необхідних змін в частині фінансування заходів мобілізаційної 

підготовки та територіальної оборони для покращання матеріального 

забезпечення. 

Потребує постійного підтримання в робочому стані запасний пункт  

управління територіальної оборони (захищене приміщення в будівлі селищної 

ради), який повинен використовуватися для управління народним господарством 

району та територіальною обороною району в особливий період та в разі 

оголошення військового стану. 

Потребує матеріальної підтримки проведення навчань та тренувань  

особового складу підрозділу територіальної оборони Борівської селищної ради. 

 Викладені вище обставини стали першопричиною для створення Програми 

підтримки мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Борівської 

селищної ради на 2021–2022 роки (далі Програми). 

 
II. Мета Програми 

 

Програма спрямована на забезпечення конституційного права громадян на 

захист власного життя та особистого майна, належне забезпечення заходів 

мобілізаційної підготовки та територіальної оборони. 

Метою  Програми є: 

- підтримка в межах вимог чинного законодавства України матеріально-

технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та територіальної 

оборони на території селищної ради; 

- підготовки до боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

озброєними формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними 

озброєними формуваннями та мародерами; 



         - підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони 

громадського порядку та безпеки громадян; 

         - створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час 

особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за 

призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 

відпрацювання  навичок бойової підготовки; 

         - підтримання в постійній готовності до використання за призначенням 

запасного пункту управління територіальної оборони на базі Борівської 

селищної ради. 

 
IІІ. Завдання Програми, строки та етапи її виконання 

 
Основними завданнями Програми є: 

 

-    забезпечення більш якісного проведення заходів оповіщення, уточнення 

даних військовозобов’язаних та невідкладних робіт, пов’язаних з розшуком 

військовозобов’язаних в разі проведення заходів мобілізації; 

 

- придбання матеріальних засобів для здійснення роботи в облікових 

документах, створення картотек, створення особових справ та заходів, які 

використовуються в системі оповіщення; 

 

- транспортне забезпечення проведення навчань та тренувань підрозділу 

територіальної оборони;  

- оплата спожитих енергоносіїв, комунальних послуг, харчування та вивозу 

побутових відходів під час проведення навчань, тренувань та зборів підрозділу 

територіальної оборони; 

-   підтримання в постійній готовності до використання за призначенням 

запасного пункту управління територіальної оборони на базі Борівської 

селищної ради. 

 

Виконання Програми буде здійснюватися у два етапи: I етап – 2021 рік,  

II  етап – 2022 рік. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ІV. Заходи програми 

№ Зміст заходу Відпові
дальні 
викона
вці 

Термін виконання Всього за 
програмою 
на 2021-2022 
роки 

2021 рік 2022 рік  
1 2 3 6 7 8 
1 Придбання 

паливо-

мастильних 

матеріалів для 

проведення 

заходів 

оповіщення, 

забезпечення 

автотранспортом 

(оплата 

автотранспорту) 

заходів з навчань, 

тренувань та 

зборів підрозділу 

територіальної 

оборони 

Борівський 

районний 

територіальн

ий центр 

комплектува

ння та 

соціальної 

підтримки, 

відділ з 

питань 

мобілізаційн

ої роботи, 

надзвичайни

х ситуацій та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Борівської 

селищної 

ради 

20 тис. грн. 
 

20 тис. грн.  
 

40.0 тис. 
грн.  

2 Забезпечення 

канцелярськими 

засобами, 

обслуговування 

оргтехніки, 

підготовка та 

формування 

документації для 

проведення 

заходів 

територіальної 

оборони  

Борівський 

районний 

територіальн

ий центр 

комплектува

ння та 

соціальної 

підтримки, 

відділ з 

питань 

мобілізаційн

ої роботи, 

надзвичайни

х ситуацій та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Борівської 

селищної 

ради 

5.0 тис.грн.  

 

5.0 тис.грн. 

 
10.0 тис. 
грн.  

3 Ремонт та 

підтримання в 

постійній 

готовності до 

використання за 

призначенням 

запасного пункту 

управління 

Виконком 

селищної 

ради 

5.0 тис. грн. 5.0 тис. грн. 10.0 тис. 
грн.  



 

V. Результати, очікувані від виконання Програми 
 

  - проведення якісного, документального, матеріально-технічного 

забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та територіальної оборони; 

- покращення якості оповіщення, уточнення даних військовозобов’язаних, 

постановку їх на військовий облік після проходження медичної комісії та 

інших невідкладних робіт,  в тому числі в разі проведення загальної 

мобілізації; 

- придбання матеріальних засобів для здійснення роботи в облікових 

документах, створення картотек, створення особових справ та матеріальних 

засобів, які використовуються в системі оповіщення; 

- створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час 

особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань 

за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 

відпрацювання  навичок бойової підготовки; 

- організація функціювання та підтримання в постійній готовності до 

використання за призначенням запасного пункту управління територіальної 

оборони на базі Борівської селищної ради; 

- забезпечення заходів з охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій 

життєдіяльності селищної ради; 

- підвищення ефективності заходів боротьби з диверсійно-розвідувальними 

силами, іншими озброєними формуваннями агресора, антидержавними 

незаконно утвореними озброєними формуваннями та мародерами на 

території селищної ради. 

територіальної 

оборони  

4 Оплата спожитих 

енергоносіїв, 

комунальних 

послуг, 

харчування та 

вивозу побутових 

відходів під час 

проведення 

навчань, тренувань 

та зборів 

підрозділу 

територіальної 

оборони  

Виконком 

селищної 

ради 

70 тис.грн. 
 

70 тис.грн. 
 

140 тис.грн. 
 

5 Засоби 

індивідуального 

захисту, засоби 

дезінфекції  

Виконком 

селищної 

ради 

10 тис.грн. 10 тис.грн. 20 тис.грн. 

 Всього  110 тис.грн 110 тис.грн 220 тис.грн. 

 
 



VI. Обсяги і джерела фінансування Програми 
 

Обсяги фінансування Програми складають: 200 тис. грн. (100,0 тис. 

грн. в 2021 р., 100 тис. грн. в 2022 р. ) 

 

Обсяги фінансування Програми передбачаються щороку за рахунок 

коштів бюджету селищної ради виходячи з його реальних можливостей. 

 
VII. Координація та контроль за ходом 

виконання Програми 
 

Головним координатором Програми є Борівська селищна рада у 
взаємодії з Борівським районним територіальним центром комплектування та 
соціальної підтримки . 
 
Борівська селищна рада у взаємодії з Борівським районним територіальним 
центром комплектування та соціальної підтримки: 

- контролює хід реалізації Програми і розглядає та аналізує 
матеріали  звіту у визначені терміни; 

- сприяє та надає необхідну допомогу виконавцям та учасникам 
Програми; 

- вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну 
виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають  в 
процесі реалізації Програми. 

 
 
 
   Борівський селищний голова                            Олександр ТЕРТИШНИЙ 

 
 
 
 
 


