
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (третя сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

24 грудня 2020 року 
 

Про затвердження програми 

оборонної та мобілізаційної 

роботи на 2021-2025 роки 

   

З метою забезпечення комплексного вирішення завдань, пов’язаних з 

мінімізацією ризиків, які стосуються загроз військового характеру в 

особливий період воєнного часу та 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. Затвердити  програму  оборонної  та  мобілізаційної  роботи  на   

2021-2025 роки (додається).  

         2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (Начальник Романенко Т.О.) 

щорічно  при  формуванні  проєкту  бюджету  на  відповідний  рік,  

передбачати  фінансування  видатків, пов’язаних із виконанням заходів 

вищевказаної програми.  

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з  питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 

забезпечення законності, правопорядку та протидії корупції та постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

Лубенській міський голова        О.П. Грицаєнко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

від 24.12.2020р.   

   

  

ПРОГРАМА 

оборонної та мобілізаційної роботи на 2021-2025 роки 

 

1.  Передумови 

  

Основною  передумовою  розробки  програми оборонної та 

мобілізаційної роботи на 2021-2025 роки  (далі – Програма) є зростання  

соціальної  напруги  в  країні внаслідок  втручання  Російської  Федерації  у  

внутрішні  справи  України  та прийняття на загальнодержавному рівні низки 

нормативно-правових актів, які підвищують значення підготовки громадян 

до військової служби, мобілізаційної підготовки та поновлюють строкову 

військову службу в лавах Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях України, регламентують  функціонування  на  території  

населених  пунктів  нових військових формувань, вимагають надійного 

забезпечення цивільного захисту населення як в мирний час, так і  в 

особливий період воєнного стану. 

      

2.  Дослідження та аналіз законодавчої бази 

 

Реалізація Програми направлена на виконання положень:   

- Конституції України;  

- Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод  від            

4 листопада  1950  року,  ратифікованої  Верховною  Радою  України            

17 липня 1997 року;   

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;   

- Закону України «Про оборону України»;   

- Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 

- Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу» 

   та інших нормативно-правових актів України. 

 

 

3. Мета і завдання Програми 

 

 3.1.  Мета Програми:  

Програма  спрямована  на створення необхідних організаційних, 

матеріальних та фінансових умов для комплексного вирішення завдань, 

пов’язаних з мінімізацією ризиків, які стосуються загроз військового 

характеру, для населення та господарства Лубенської територіальної 

громади.  

  



 

 

3.2. Основні завдання Програми:  

-  забезпечення  захисту  конституційних  прав  та  свобод  людини  на  основі 

чітко визначених пріоритетів;  

-  покращення військово-патріотичного виховання молоді, допризовної 

підготовки у закладах освіти та забезпечення призову юнаків на строкову 

військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань 

України;  

-  створення,  матеріально-технічне  забезпечення та забезпечення бойової 

підготовки  147 окремого батальйону територіальної оборони (в/чА7313); 

- організація та забезпечення заходів, пов’язаних з мобілізаційною 

підготовкою та територіальною обороною населення Лубенської 

територіальної громади.  

 

4.Заходи Програми 

 

№  

з/п 

Захід Терміни 

виконання 

Виконавці 

І. Військово-патріотичне виховання молоді, допризовна підготовка у 

закладах освіти, забезпечення призову юнаків на строкову військову 

службу до Збройних Сил України та інших військових формувань 

України 

1 Обладнання в школах кімнат для 

зберігання  малокаліберної зброї із 

встановленням сигналізації на пульт 

охорони,  військових смуг перешкод з 

окопами для метання гранат та 

облаштування лазерного тиру для 

тренувань із стрільби. 

2021-2025 р. Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

Лубенської 

міської ради  

2 Забезпечення міських шкіл приладами 

радіаційної, хімічної розвідки, 

навчальною зброєю,  малокаліберною 

зброєю, малими саперними лопатками, 

засобами індивідуального захисту, 

макетами автоматів та комплектами 

військової форми одягу для проведення 

військово-польових зборів.  

2021-2025 р. Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

Лубенської 

міської ради  

3 Організація, проведення та матеріальне 

забезпечення військово-польових зборів з 

учнями старших класів шкіл із 

практичним відпрацюванням навчальної 

стрільби з малокаліберної зброї та із 

бойової зброї. 

2021-2025 р. Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

Лубенської 

міської ради, 

Лубенський 

районний   



територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

4 Проведення днів відкритих дверей для 

молоді міста у військових частинах. 

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

5 Надання методичної допомоги школам 

та іншим закладам освіти щодо 

обладнання класів (куточків) з 

допризовної підготовки молоді. 

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

6 Забезпечення приписки юнаків до 

призовної дільниці Лубенського 

РТЦКСП та заходів проведення призову 

молоді на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та інших 

військових формувань України: 

- придбання канцелярського приладдя 

для забезпечення призову; 

- оплата поліграфічних послуг; 

- перевезення призовників до обласного 

збірного пункту. 

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

7 Медичне обстеження допризовної 

молоді та призовників з метою 

визначення реального стану їх здоров’я 

та ступеня придатності до військової 

служби. 

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки, 

управління 

охорони 

здоров’я 

виконавчого 

комітету 

Лубенської 

міської ради  

8  Урочисті проводи молоді на строкову 

військову службу до Збройних Сил 

України та інших військових формувань 

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 



України  та придбання для них «Наборів 

призовника». 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки, 

виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області 

9 Продовження ефективного цивільно-

військового співробітництва, 

розв'язання соціально-побутових 

проблем, задоволення культурних і 

духовних потреб військовослужбовців 

військових частин  А-0937С (малий 

броньований артилерійський катер 

«ЛУБНИ» першої бригади надводних 

кораблів ВМС ЗСУ м. Одеса) та А-2975 

(м. Лубни). 

2021-2025 р. Виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області 

ІІ. Формування, матеріально-технічне забезпечення та забезпечення 

бойової підготовки 147 окремого батальйону територіальної оборони 

(в/чА7313)  

1 Організація відбору особового складу  

відповідно до організаційно-штатних 

структур, за віком, станом здоров’я, за 

військово-обліковими спеціальностями, 

переважно з числа патріотично 

налаштованих військовозобов’язаних –

добровольців. До заходів з відбору 

залучити керівників підприємств, 

установ та організацій, громадські 

організації громади. 

Щороку 

протягом 

І кварталу 

Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

2 Матеріально-технічне забезпечення 147 

окремого батальйону територіальної 

оборони (в/чА7313) та індивідуальний 

захист особового складу під час несення 

служби з охорони та оборони : 

- придбання організаційної техніки 

(комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, 

сканерів та інше); 

- придбання засобів зв’язку та  прист-

роїв для  заряджання акумуляторних 

батарей;  

- придбання предметів індивідуального 

2021-2025 р. Виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області, 

підприємства, 

установи, 

організації та 

громадські 



захисту (бронежилетів, кулезахисних 

шоломів, захисних окулярів, медичних 

аптечок та інше); 

- придбання форменого одягу та 

маскувальних засобів для особового 

складу, спальних мішків та кили матів; 

- придбання засобів спостереження 

(біноклів звичайних та нічного бачення, 

тепловізорів та інше); 

- придбання засобів освітлення            

(генераторів електроживлення, 

ліхтариків та інше); 

- придбання засобів приготування їжі у 

польових умовах (переносних кухонних 

плит, термосів харчових, ємкостей для 

води, кухонного інвентарю та інше). 

об’єднання 

громади 

3 Обладнання та утримання складу для 

зберігання майна загонів самооборони 

та роти охорони у мирний час.  

2015 р. Виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області, 

Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки    

4 Планування та щорічне уточнення 

лімітів і відсоткових норм вилучення 

техніки у підприємств, установ та 

організацій міста, приватних 

автоперевізників з метою забезпечення 

підрозділів в/чА7313 транспортними 

засобами та паливно-мастильними 

матеріалами для перевезення особового 

складу і майна до місць виконання 

бойових завдань за призначенням в 

особливий період.  

Щороку 

протягом 

І кварталу 

Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки, 

виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області 

 



5 Проведення навчальних зборів та занять 

з бойової підготовки з особовим 

складом в/чА7313 відповідно до 

програм підготовки з відпрацюванням 

практичних стрільб із стрілецької зброї 

на полігонах Міністерства оборони 

України та в тирах Міністерства 

внутрішніх справ України. Їх 

матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення.    

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки, 

виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області 

ІІІ.Удосконалення та розвиток системи управління та зв’язку  

на особливий період 

1 Ремонт та обладнання пункту 

управління  виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського 

району відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 

26.11.2003 р. №1848-016 «Про 

затвердження Положення про запасні 

пункти управління» та Інструкції з 

експлуатації запасних пунктів 

управління у мирний час.  

2021-2022 р. Виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області 

2 Розвиток системи зв’язку  пункту 

евакуації виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області.  

2022-2023 р. Виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області 

3 Створення захищеної системи зв’язку та 

обробки інформації режимно-

секретного органу виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського 

району 

2023-2025 р. Виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області 

ІV. Забезпечення заходів загальної або часткової мобілізації 

1 Забезпечення оповіщення 

військовозобов’язаних та 

постачальників автотранспортної 

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 



техніки відповідно до нарядів  та 

заходів проведення призову 

військовозобов’язаних на  військову 

службу до Збройних Сил України  та 

інших військових формувань України за 

мобілізацією: 

- негайне інформування населення 

Лубенської територіальної громади 

через місцеві засоби масової інформації 

про рішення Президента України «Про 

оголошення мобілізації» та доведення 

наказу військового комісару 

Лубенського районного  

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки про порядок її 

проведення; 

- вручення повісток щодо мобілізації 

військовозобов’язаним за місцем їх 

фактичного проживання або за місцем 

роботи;  

- придбання канцелярського приладдя, 

оплата поліграфічних послуг  для 

забезпечення призову; 

- придбання паливно-мастильних 

матеріалів  для забезпечення 

оповіщення та перевезення 

мобілізованих військовозобов’язаних до 

пунктів прийому військових частин. 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки, 

виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області, місцеві 

засоби масової 

інформації 

2  Медичне обстеження 

військовозобов’язаних з метою 

визначення реального стану їх здоров’я 

та ступеня придатності до військової 

служби. 

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки, 

управління 

охорони здоров’я 

виконавчого 

комітету 

Лубенської 

міської ради  

3 Урочисті проводи відмобілізованих 

військовозобов’язаних на військову 

службу до Збройних Сил України  та 

інших військових формувань України  

та придбання для них сухих 

продовольчих пайків на одну добу.   

2021-2025 р. Лубенський 

районний  

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 



підтримки, 

виконавчий 

комітет 

Лубенської 

міської ради 

Лубенського 

району 

Полтавської 

області 

 

 

 

5.  Впровадження, моніторинг та перегляд Програми  

Виконання  Програми  здійснюється  шляхом  реалізації  її  заходів  і 

завдань. Лубенський районний  територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, управління, відділи та служби  виконавчого комітету  

Лубенської міської  ради Лубенського району Полтавської області, 

підприємства, установи і організації  Лубенської територіальної громади в 

межах своїх повноважень забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у 

визначені терміни.  

  З  метою  забезпечення  контролю  за  досягненням поставлених  цілей  

визначено  перелік  показників  моніторингу  реалізації Програми. 

Для  визначення  необхідності  коригування  документу органом 

управління в особі сектору мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами виконавчого комітету Лубенської міської  ради 

Лубенського району Полтавської області (далі – сектор мобілізаційної 

роботи)  щорічно, протягом ІV кварталу, проводитиметься аналіз 

ефективності дії Програми,  виходячи з фактичних показників моніторингу.   

Внесення  змін  до  Програми  здійснюватиметься  за  процедурою 

внесення змін до місцевих нормативних актів.  

Відповідальними за подання звітних матеріалів є: сектор мобілізаційної 

роботи, який щорічно звітує на сесії Лубенської міської  ради Лубенського 

району Полтавської області про хід виконання Програми та одночасно 

вносить пропозиції щодо її коригування, зміни та доповнення.   

 

Показники моніторингу реалізації Програми: 

По розділу І 

- фактичне обладнання шкіл кімнатами для зберігання  малокаліберної зброї, 

військовими смугами перешкод та облаштований лазерний тир для тренувань 

зі стрільби; 

- фактичне  забезпечення шкіл приладами радіаційної, хімічної розвідки, 

навчальною зброєю,  малокаліберною зброєю, малими саперними лопатками, 

засобами індивідуального захисту, макетами автоматів та комплектами 

військової форми одягу для проведення військово-польових зборів; 

- фактичне проведення та матеріальне забезпечення військово-польових 

зборів з учнями старших класів шкіл, навчальної стрільби з малокаліберної 

зброї та із бойової зброї; 



- фактична приписка юнаків міста до призовної дільниці Лубенського 

районного  територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 

їх медичне обстеженнях, та проведення призову молоді на строкову 

військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань 

України: 

 

По розділу ІІ  

- фактичне  забезпечення  особового  складу  147 окремого батальйону 

територіальної оборони (в/чА7313) зброєю, набоями, матеріально-

технічними засобами, обладнанням, транспортними засобами та паливно-

мастильними матеріалами;  

- фактичне  проведення та результативність  навчальних зборів, занять із 

бойової підготовки з особовим складом роти охорони та 147 окремого 

батальйону територіальної оборони (в/чА7313), їх матеріально-технічне та 

фінансове забезпечення. 

 

По розділу ІІІ 

- оцінка готовності пунктів управління виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області та їх елементів до 

використання в особливий період воєнного часу; 

- фактично створена захищена системи зв’язку та обробки інформації РСО 

виконавчого комітету міської ради. 

По розділу V 

- Фактичне забезпечення заходів плану проведення мобілізації 

людських і транспортних ресурсів в особливий період на території м. Лубни. 

 

Загальний показник моніторингу 

- кількість та якість виконаних заходів Програми.  

 

6. Очікувані результати від реалізації Програми 

 Реалізація Програми дає можливість ефективно виконувати делеговані 

повноваження в галузі оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та 

мобілізації, значною мірою підвищити обороноздатність населення 

Лубенської територіально 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.  

7.  Фінансування Програми  

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел фінансування, які не заборонені чинним 

законодавством України. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для 

здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється виконавчим 

комітетом Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

в порядку, встановленому законодавством. 

 

Секретар міської ради     М.Ф.Комарова   



Пояснювальна записка 

щодо прийняття 

програми оборонної мобілізаційної роботи на 2021-2025 роки 

 

1. Мета прийняття рішення 

Програма  спрямована  на створення необхідних організаційних, 

матеріальних та фінансових умов для комплексного вирішення завдань, 

пов’язаних з мінімізацією ризиків, які стосуються загроз військового 

характеру для населення та господарства Лубенської територіальної громади.  

 

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 територіально 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                              А.І.Осацький 
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