
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

8 квітня 2021 року 
 

Про внесення змін до програми  

оборонної та мобілізаційної роботи  

на 2021-2025 роки 

   

З метою забезпечення комплексного вирішення завдань, пов’язаних із 

мінімізацією ризиків, які стосуються загроз військового характеру в особливий 

період воєнного часу,  на виконання положень ст. 15 Закону України «Про 

оборону України», ст.ст. 7, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», ст.ст. 8, 9, 14, 16 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» та відповідно до п.22 ч.1 ст. 26,  ст. 59  Закону  України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада  в и р і ш и л а : 

 

         1. Внести зміни до програми  оборонної  та  мобілізаційної  роботи  на   

2021-2025 роки, затвердженої рішенням Лубенської міської ради Лубенського 

району від 24.12.2020 р., доповнивши  Розділ IV. «Забезпечення заходів 

загальної або часткової мобілізації» пунктом 4 наступного змісту: 

 

4 Перевезення резервістів з числа 

оперативного резерву першої та другої черги 

(ОР1/ОР2) до дислокації військових частин 

Збройних Сил України та інших військових 

формувань України  під час проведення 

щорічних навчальних зборів або у разі 

проведення мобілізаційних заходів. 

2021-2025р. Виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Лубенського міського голови Соболєва О. А. та на постійну 

депутатську комісію з  питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 

забезпечення законності, правопорядку та протидії корупції. 

 

Лубенській міський голова      Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 

 



Пояснювальна записка 

щодо прийняття доповнення до 

програми оборонної мобілізаційної роботи на 2021-2025 роки 

 

1. Мета прийняття рішення 

Доповнення до програми  дадуть змогу швидко організувати та провести 

перевезення резервістів до розташування військових частин. 

 

2. Правові аспекти 

Правовою підставою для прийняття рішення є Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про оборону України», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію»,  «Про військовий обов’язок і військову службу». 

 

3. Джерела фінансування 

Кошти місцевого бюджету, кошти добровільних пожертвувань фізичних і 

юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших, не 

заборонених законодавством джерел. 

 

4. Громадське обговорення 

Рішення не потребує громадського обговорення. 

 

5. Прогноз результатів 

Реалізація Програми дає можливість ефективно виконувати делеговані 

повноваження в галузі оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та 

мобілізації, значною мірою підвищити обороноздатність населення 

Лубенської територіальної громади у разі відкритої  військової агресії проти 

України, дає можливість ефективно вирішувати значну кількість місцевих 

проблем, зокрема у сфері виховання молоді, сфері громадської безпеки та 

інше.  

 

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи 

та взаємодії з правоохоронними органами                       Андрій ОСАЦЬКИЙ 
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