
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня  2021 року №  5/11 

  с.Боратин    

                                                                     

Про Програму забезпечення виконання заходів  

мобілізаційної підготовки та територіальної оборони,  

підготовки молоді до військової служби, проведення 

призову громадян на військову службу, приписки 

громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки 

сімей військовослужбовців, які прийняті на військову  

службу за контрактом на території Боратинської  

об’єднаної  територіальної громади на 2021 рік. 

 

 Відповідно до ст.ст. 26, 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.15 Закону України “Про оборону України”,  ст.18 Закону України “Про 

мобілізаційну підготовку і мобілізацію”, ст. 8 Закону України “Про військовий обов’язок і 

військову службу”,   з метою виконання делегованих повноважень в галузі оборонної 

роботи, підготовки громадян до військової служби, популяризації військової служби за 

контрактом на території Боратинської  територіальної громади, сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Програму забезпечення виконання заходів мобілізаційної 

підготовки та територіальної оборони, підготовки молоді до військової служби, проведення 

призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та 

соціальної підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за 

контрактом на території Боратинської  територіальної громади (далі – Програма) згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Сергія  Яручика. 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК 

Ігор Шепєлєв 751431 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

24.03.2021 № 5/11 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, 

підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на військову 

службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки сімей 

військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на території 

Боратинської об’єднаної  територіальної громади 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Луцький об’єднаний міський територіальний 

центр комплектування та соціальної підтримки  

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

- 

3. Розробник Програми Луцький об’єднаний міський територіальний 

центр комплектування та соціальної підтримки  

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Боратинська об’єднана територіальна громада 

 

5. Учасники Програми 

 

Боратинська об’єднана територіальна громада, 

Луцький об’єднаний міський територіальний 

центр комплектування та соціальної підтримки.  

6. Термін реалізації Програми 

 

2021 рік 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

100,0 тис. грн 

у тому числі: 

7.1 коштів бюджету Боратинської 

об’єднаної територіальної 

громади 

100,0 тис. грн 

 

 



7.2 коштів інших джерел 

 

- 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Загроза територіальній цілісності та незалежності держави вимагають реалізації 

заходів з підвищення мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, підготовки 

громадян до військової служби, популяризацію військової служби за контрактом на 

території Боратинської об’єднаної територіальної громади. 

Програмою передбачено надання матеріальної допомоги для покращення 

матеріально-технічної бази Луцькому об’єднаному міському територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки на виконання заходів щодо приписки  громадян 

України до призивної дільниці їх призову і прийняття на військову службу   які проживають 

на території Боратинської об’єднаної територіальної громади. 

 2.Визначення мети Програми 

Основною метою Програми є виконання делегованих повноважень в галузі 

оборонної роботи, покращення матеріально-технічного забезпечення Луцького об’єднаного 

міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, для успішного 

виконання поставлених перед ними завдань щодо захисту державного суверенітету і 

незалежності України.  

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

фінансування, терміни виконання завдань та заходів 

Реалізація у 2021 році завдань та заходів Програми за рахунок коштів бюджету 

Боратинської об’єднаної територіальної громади буде сприяти виконанню делегованих 

повноважень в галузі оборонної роботи у Боратинської об’єднаній територіальній громаді, 

популяризації військової служби за контрактом, покращенню матеріально-технічного 

забезпечення Луцького об’єднаного міського територіального центру та комплектування. 

Фінансування заходів передбачених Програмою здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Боратинської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (додаток 1 до 

Програми), відповідно до статті 85 Бюджетного Кодексу України. 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі реалізації заходів 

протягом року, шляхом внесення змін до бюджету Боратинської об’єднаної територіальної 

громади. 

4. Перелік завдань та заходів, напрями використання бюджетних коштів та 

результативні показники 

Перелік заходів та завдань Програми зазначений у додатку 2 до Програми. 

 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 



Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення 

заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія Боратинської 

об’єднаної територіальної громади з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів.  

 Луцький об’єднаний міській територіальний центр комплектування та соціальної  

підтримки про виконання заходів Програми звітує на вимогу вище вказаної комісії.  



         Додаток 1 до Програми  

 

Ресурсне забезпечення 

Програми забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та територіальної 

оборони, підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на 

військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки 

сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на території 

Боратинської об’єднаної  територіальної громади на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми, 

тис. грн 

2021 

Загальний 

обсяг 

фінансування  

Програми, 

тис. грн 

1. Обсяг фінансових 

ресурсів, 

у тому числі: 

100,0 100,0 

1.1 бюджет Боратинської 

об’єднаної 

територіальної громади  

100,0 100,0 

1.2 коштів інших джерел - - 
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Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, 

підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та 

соціальної підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на території Боратинської об’єднаної  

територіальної громади на 2021  

№ 

з/п 

Напрямки 

діяльності, 

пріоритетні 

завдання 

Перелік 

заходів 

Програми 

Термін 

виконан- 

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансу-вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінан-

сування, 

тис. грн 

Очікувані результати 

1. Виконання 

заходів з 

проведення 

приписки 

громадян до 

призовної 

дільниці  

Виготовлення бланків особових справ, 

повісток, карток медичного огляду, актів 

медичного обстеження, листів вивчення, 

результатів приписки, приписних 

посвідчень, алфавітно-облікових книг; 

придбання канцелярських товарів  

IV 

квартал 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП 

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

1,5 Проведення 

приписки громадян 

України до 

призовної дільниці  

Луцького  

ОМТЦК та СП 

2. Підвищення 

рівня 

боєздатності 

військовозобо-

в’язаних запасу 

Організація та проведення навчальних 

зборів особового складу підрозділів 

територіальної оборони  

 

Протягом  

року 

 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП 

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

4,5 Підвищення рівня  

мобілізаційної 

підготовки 

особового складу 

підрозділів 

територіальної 

оборони 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Підвищення 

рівня 

боєздатності 

військовозобов

’язаних запасу 

 

Перевезення військовозобов’язаних на 

навчальні збори 

Протягом  

року 

 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП 

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

3,5 

 

Забезпечення 

перевезення 

учасників навчальних 

зборів  

4. Виконання 

заходів з 

проведення 

призову 

громадян на 

строкову 

військову 

службу 

Виготовлення бланків: повісток, карток 

медичного огляду, направлень на медичне 

обстеження, карток професійно-

психологічного відбору, висновків  лікаря, 

книг протоколів військово-лікарської 

комісії, журнал направлень на медичне 

обстеження, результатів призову, 

алфавітно-облікових книг тощо; придбання 

канцелярських товарів  

Протягом  

року 

 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП   

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

2,0 Проведення призову 

громадян на 

строкову військову 

службу та  заходів 

щодо розшуку і 

доставки  

призовників на 

призовну дільницю 

Проведення заходів щодо оповіщення, 

розшуку осіб, що призиваються на 

строкову військову службу до Збройних 

Сил та інших військових формувань 

України, забезпечення доставки 

призовників до збірного пункту обласного 

військового комісаріату (придбання 

пально-мастильних матеріалів) 

Протягом  

року 

 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП   

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

4,5 



5. Проведення 

заходів щодо 

популяризації  

військової 

служби та  

ведення 

військового 

обліку  

Виготовлення рекламно-агітаційних 

матеріалів з питань престижу і 

популяризації військової служби та 

ведення військового обліку, заправка 

оргтехніки та придбання картриджів 

Протягом  

року 

 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП, 

 

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

1,5 

 

Підвищення 

кількості мотиво-

ваного населення 

для прийняття участі 

у захисті держави та 

ство-рення 

професійних ЗСУ та 

інших військових 

формувань , 

вдосконалення 

системи військового 

обліку 

 

 Доставка кандидатів на проходження 

військової служби за контрактом в 

навчальні центри та військові частини,в 

тому числі оплата транспортних послуг та 

придбання паливо – мастильних 

матеріалів. 

Протягом  

року 

 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП, 

 

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

2,5 

 

6. Соціальна 

підтримка 

сімей 

військовослуж

бовців, які 

прийняті на 

військову 

службу за 

контрактом 

Виплата одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям військовослужбовців, які 

прийняті на військову службу за 

контрактом до Збройних Сил України. 

Виплата проводиться в розмірі 5000 грн. на 

одного чоловіка 

Протягом  

року 

 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП, 

 

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

40,0 Популяризація 

військової служби за 

контрактом та 

соціальний захист 

військовослужбовців 



7. Оплата 

медичних 

послуг 

 

Проведення медичних оглядів,  аналізів 

сечі та крові, лабораторних обстежень з 

метою виявлення захворювання на СНІД, 

гепатит, COVID-19, закупівлі 

рентгенівських плівок, хімікатів, 

медикаментів, тощо. 

 

Протя-

гом 

року 

Луцька ЦРЛ, 

Луцький 

 ОМТЦК та 

СП  

 

 

Бюджет 

Боратинської 

об’єднаної 

терито-

ріальної 

громади  

40,0 

 

 

Забезпечення 

повноцінної роботи 

медичної комісії для 

проведення 

приписки громадян 

України їх призову 

на строкову 

військову службу, 

військову службу за 

контрактом, 

військову службу 

(навчання) курсантів 

ВВНЗ та 

проходження 

навчальних зборів 

         Всього: 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення сільської  ради “Про Програму забезпечення виконання заходів мобілізаційної 

підготовки та територіальної оборони, підготовки молоді до військової служби, 

проведення призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної 

дільниці та соціальної підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову 

службу за контрактом на території Боратинської  об’єднаної  територіальної громади на 

2021 рік” 

Потреба і мета прийняття рішення:  Реалізація державної політики у сфері 

оборони, підвищення рівня мобілізаційної підготовки, вдосконалення системи військового 

обліку, забезпечення заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову громадян 

на строкову військову службу та військову службу за контрактом та з метою створення 

професійної армії, яка спроможна забезпечувати надійний захист національних інтересів 

громадян України і територіальну цілісність країни.  

Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: Програма передбачає виконання делегованих повноважень в 

галузі оборонної роботи, підготовки громадян України до військової служби в 

Збройних Силах України, популяризації військової служби за контрактом на території 

Боратинської  об’єднаної  територіальної громади.  

 

 


