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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОІ3НА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII CKJII3KAFIIIЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затверд,кення  Програми  підтримки  заходів  мобілізаційної  підготовки  
на  територіі  Киево-Святошинського  району  Кйівської  області  на  2018 рік  

Відповідно  до  статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
цкраїні», Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», Закону  України  «Про  
мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію», статті  91 Бюджетного  Кодексу  України, 
указів  Президента  України  від  02.09.2013 Ns 471/2013 «Про  Положення  про  
територіальну  оборону  цкраїни», від  14.01.2015 N9 1 5!20 1 5 «Про  часткову  
мобілізацію», рішення  колегії  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  від  28.03.2018 Ns 3 та  з  метою  відновлення, підтримки  і  зміцнення  
матеріально -технічного  забезпечення  мобілізаційних  заходів  на  території  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області, подання  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  підтримки  заходів  мобілізаційної  підготовки  на  
території  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018 рік  (далі  — 
Програма), що  додаеться . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
її  виконання . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  з  корупціею, регуляторної  
політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  та  взаемодії  із  
засобами  масової  інформації. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
N@ 432-28-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 432-28-VII від  24 липня  2018 року  

Програма  
підтримки  заходів  мобілізаційної  підготовки  
на  території  Киево—Святошинського  району  

Київськаї  абласті  на  2018 рік  

лі. Кііїв  
2018 рік  



ПАСПОРТ  
проекту  Програми  підтримки  заходів  мобілізаційної  підготавки  

на  території  Киева-Святошинськага  райану  
Київської  області  на  2018 рік  

1.  Ініціатор  Киево-Святошинська  районна  державна  
розроблення  адміністрація  Київської  області  
Програми  

2.  Підстава  закони  України  «Про  місцеві  державні  
адміністрації», «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», «Про  військовий  обов `язок  і  військову  
службу», «Про  оборону  України», Указ  Президента  
України  «Про  територіальну  оборону» 

3.  Розробник  Сектор  взаемодії  з  правоохоронними  
програми  органами, мобілізаційної, оборонної  

роботи  райдержадміністрації  
4.  Співрозробники  Киево-Святошинський  районний  військовий  

Програми  комісаріат  
5.  Мета  і  шлях  Комплексне  здійснення  заходів  з  мобілізаційної  

підготовки  і  мобілізації  на  території  району  та  їх  
безпосередня  реалізація  районними  органами  
державної  виконавчої  влади  та  місцевого  
самоврядування, матеріально -технічне  забезпечення  
Киево-Святошинського  районного  військового  
комісаріату  та  загонів  оборони  району  

б. Фінансово- Фінансування  програми  здійснюватиметься  за  
економічне  рахунок  коштів  районного  бюджету  та  інших  джерел  
обгрунтування  відповідно  до  законодавства  

7.  Термін  01.01.2018 - 31.12.2018 
реалізації  
Програми  

8.  Перелік  Районний  бюджет  
бюджетів, які  
беруть  участь  у  
виконанні  
Програми  

9.  Оріентовні  Всього: 	1 200 000 грн  
обсяги  
фінансування  
Програми  



Зміст  

Стор. 

Загальна  частина 	 4 

2. Мета  Програми 	 4 

3. Фінансове  забезпечення  Програми 	 4 

4. Основні  заходи  програми 	 4-8 

5. Реалізація  Програми  та  контроль  за  виконанням 	 9 
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1. Загальні  положення  

У  зв'язку  з  різким  загостренням  внутрішньої  та  зовнішньополітичної  
обстановки, виникненням  загрози  захоплення  території  України, можливим  
переведенням  національної  економіки, діяльності  органів  державної  влади  
та  місцевого  самоврядування , підприемств, установ, організацій  на  
функціонування  в  умовах  особливого  періоду  а  Збройних  сил  України, інших  
військових  формувань, сил  цивільного  захисту  на  організацію  і  штати  военного  
часу, виникае  потреба  в  підтримці  державних  мобілізаційних  заходів  в  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області. 

2. Мета  Програми  

Метою  Програми  е  безпосередня  реалізація  районними  органами  
державної  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування  заходів  з  
мобілізаційної  підготовки  і  мобілізації  на  території  району  та  матеріально - 
технічне  забезпечення  Киево-Святошинського  районного  військового  
комісаріату  та  загонів  оборони  району. 

3. Фінансове  забезпечення  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету, бюджетів  органів  місцевого  самоврядування, інших  джерел, не  
заборонених  чинним  законодавством . 

Розпорядником  коштів  районного  бюджету, субвенцій  місцевих  рад  
району  е  районна  державна  адміністрація . 

4. Основні  заходи  Програми  

4.1 Своечасне  проведення  оповіщення  військовозобов 'язаних  і  
постачальників  транспортних  засобів  національної  економіки  України  про  
прибуття  до  пунктів  збору, до  призовної  дільниці, та  відправлення  техніки  до  
пунктів  збору  військових  частин. 

Киево-Святошинська 	районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, 	Киево-Святошинський  
районний  військовий  комісаріат  
(в  особливий  період, під  час  введення  
правового  режиму, военного  стану  та  
під  час  проведення  мобілізації) 

4.2 Забезпечення  пунктів  оповіщення, збору  та  поставки  мобілізаційних  
ресурсів  засобами  зв'язку, документаціею  та  обладнанням . 
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Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинський  
районний  військовий  комісаріат, 
органи  місцевого  самоврядування  
(в  особливий  період, під  час  
введення  правового  режиму  
военного  стану  та  під  
час  проведення  мобілізації) 

4.3 Затвердження, за  поданням  військового  комісаріату, списків  
уповноважених  у  сільські  ради  для  доставки  повісток, мобілізаційних  нарядів, 
мобілізаційних  повідомлень, наказів  про  оголошення  мобілізації, 
супроводження  військовозобов 'язаних, резервістів  до  пунктів  збору  військових  
частин. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинський  
районний  військовий  комісаріат  

4.4 Підготовка  апарату  посилення, штабів  оповіщення, пунктів  збору  
міських, сільських  та  селищної  рад, проведення  занять  з  адміністраціями  
дільниць  оповіщення, пунктів  збору  та  відправки  мобілізаційних  ресурсів . 

Киево-Святошинська 	районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, 	Киево-Святошинський  
районний  військовий  комісаріат, 
органи  місцевого  самоврядування  
(у  період  підготовки  до  мобілізації) 

4.5 Виділення  нарядів  для  охорони  перевезення  таемних  документів  і  
спеціальної  техніки, забезпечення  охорони  громадського  порядку  на  території  
військового  комісаріату  під  час  проведення  поставок  мобілізаційних  ресурсів. 

Киево-Святошинський  ВП  ГУ  HH в  
Київській  області, 
Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат  
(в  особливий  період, під  час  
введення  правового  режиму  
военного  стану  та  під  час  
проведення  мобілізації) 



4.6 Виділення, за  погодженням  з  військовим  комісаром  
Киево-Святошинського  районного  військового  комісаріату, необхідної  
кількості  автомобілів  для  забезпечення  проведення  контрольного  оповіщення  
на  території  району. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинський  
районний  військовий  комісаріат  
(в  період  підготовки  до  
мобілізації, особливий  період) 

4.7 Організація  основних  видів  забезпечення  дій  органів  управління  
державної  влади, місцевого  самоврядування , установ  та  організацій  району  
в  особливий  період: медичне, радіаційне, хімічне, інженерне, протипожежне, 
транспортне, матеріальне, технічне . 

Відділ  охорони  здоров'я  
райдержадміністрації , відділ  
житлово-комунального  господарства  
та  будівництва  райдержадміністрації , 
відділ  містобудування  та  архітектури  
райдержадміністрації , 
сектор  взаемодії  з  правоохоронними  
органами, мобілізаційної, оборонної  
роботи  апарату  
райдержадміністрації , 
сектор  з  питань  надзвичайних  
ситуацій  та  цивільного  захисту  
населення  райдержадміністрації , 
органи  місцевого  самоврядування , 
Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат  (в  особливий  
період, під  час  введення  правового  
режиму  военного  стану  та  під  
час  проведення  мобілізації) 

4.8 Організація  забезпечення  засобами  індивідуального  захисту  та  
індивідуальними  аптечками  особового  складу  пункту  управління  мобілізаціею . 

Відділ  охорони  здоров'я  
райдержадміністрації , 
Центральна  районна  лікарня, 



7 

відділ  економічного  розвитку  і  
торгівлі  райдержадміністрації , 
Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат  
(у  період  підготовки  та  проведення  
мобілізації) 

4.9 Організація  інформаційної  підтримки  та  забезпечення . 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, сектор  з  питань  внутрішньої  
політики  та  зв'язків  з  громадськими  
організаціями  і  засобами  масової  
інформації  райдержадміністрації , 
Киево-Святошинський  міжрайонний  
відділ  ГУ  СБ  України  у  м. Киеві  та  
Київській  області, 
Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат  (в  особливий  
період, під  час  введення  правового  
режиму  военного  стану  та  під  
час  проведення  мобілізації) 

4.10 Залучення  загонів  оборони  до  посилення  охорони  важливих  
державних  та  регіональних  об'ектів  і  комунікацій, об'ектів  1 та  2 rpyn місцевого  
та  регіонального  значення . 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинський  
районний  військовий  комісаріат, 
органи  місцевого  самоврядування  
(в  особливий  період, під  час  
введення  правового  режиму  
военного  стану  та  під  час  
проведення  мобілізації) 

4.11 Забезпечення  потреб  та  роботи  організаційного  ядра  загонів  оборони  
матеріально -технічними  засобами, пально-мастильними  матеріалами, 
обладнанням, формою, взуттям, індивідуальними  засобами  захисту  протягом  48 
годин. 
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Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада  Київської  області, 
Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат, органи  
місцевого  самоврядування  
(в  особливий  період, під  час  
введення  правового  режиму  
военного  стану  та  під  час  
проведення  мобілізації) 

4.12 Облаштування  навчально-тренувального  полігону  для  проведення  
практичних  занять  з  особовим  складом, призначених  до  складу  загонів  оборони  
та  роти  охорони. 

Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат, 
Киево-Святошинський  ВП  ГУНП  в  
Київській  області, 
Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада  Київської  області, 
органи  місцевого  самоврядування  
(у  період  підготовки  до  мобілізації) 

4.13 Забезпечення  бланками, журналами  та  іншою  друкованою  та  
рекламно-агітаційною  продукціею  Киево-Святошинського  районного  
військового  комісаріату . 

Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат, 
Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада  Київської  області, 
органи  місцевого  самоврядування  
(у  період  підготовки  до  мобілізації) 

4.14 Організація  перевезення  мобілізованих, резервістів, громадян, які  
призиваються  на  військову  службу. 

Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат, 
Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
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області, Киево-Святошинська  
районна  рада  Київської  області, 
органи  місцевого  самоврядування  
(у  період  підготовки  до  мобілізації) 

4.15 Ремонт  пункту  управління  проведенням  мобілізації  людських  та  
транспортних  ресурсів  Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

Киево-Святошинський  районний  
військовий  комісаріат, 
Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада  Київської  області, 
органи  місцевого  самоврядування  
(у  період  підготовки  до  мобілізації) 

4.16 Розрахунок  потреби  коштів  для  реалізації  заходів  Програми  
наведено  у  додатку  з  правом  внесення  змін  райдержадміністраціею  та  
наступним  затвердженням  сесіею  районної  ради. 

5. 	Реалізація  Програми  та  контроль  за  виконанням  

Координація  заходів, передбачених  Програмою, покладаеться  на  районну  
державну  адміністрацію  та  районний  військовий  комісаріат . 

Контроль  за  реалізаціею  заходів  у  межах  компетенції  здійснюе  сектор  
взаемодії  з  правоохоронними  органами, мобілізаційної, оборонної  роботи  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

Інформація  про  виконання  заходів  Програми  подаеться  районним  
військовим  комісаріатом  до  райдержадміністрації  та  райдержадміністраціею  до  
комісії  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  з  корупціею, регуляторної  
політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  та  
взаемодії  із  засобами  масової  інформації  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  щоквартально  до  20 числа  місяця, що  настае  за  звітним  
періодом . 

Перший  заступник  голави  
Киево-Святошинської  районної  
державнаї  адміністрації 	 А. Л. Кошик  


