
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 РІШЕННЯ

від  08      травня  2019 р. №36               ХХХІІІ     сесія селищної ради            

смт. Воскресенське                             восьмого скликання       

Про затвердження Цільової програми

територіальної оборони Воскресенської 

селищної ради на 2019-2020 роки

Відповідно  до  пункту  22  статті  26,  статті  60  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  рекомендації  постійної
комісії з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності, селищна рада 

ВИРІШИЛА : 

1.  Затвердити  Цільову  програму  територіальної  оборони
Воскресенської  селищної  ради  на  2019-2020  роки  (далі  -  Програма),  що
додається. 

2.   Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,
приватизації та власності

Селищний голова                                                            О. ШАПОВАЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                       рішенням Воскресенскої селищної ради

від 08 .05. 2019 року № 35 

Цільова програма 
територіальної оборони Воскресенської селищної ради

 на 2019-2020 роки

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Цільову програму територіальної оборони Воскресенської селищної ради
на 2019-2020 роки ( далі - Програма) розроблено відповідно до Бюджетного
кодексу України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію»,  «Про  оборону  України»,
Указу Президента України від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи
щодо підвищення обороноздатності держави», Положення про територіальну
оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня
2016 року № 406/2016. 

В  основу  реалізації  Програми  покладено  принцип  об’єднання  зусиль
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
органів  військового  управління  та  громадськості  з  метою  забезпечення
заходів  щодо  підготовки  та  ведення  територіальної  оборони,  матеріально-
технічного  забезпечення  підрозділів  територіальної  оборони  району,
проведення  навчань  зазначених  підрозділів  з  метою  покращення
обороноздатності держави. 

З  урахуванням  зазначеного  вище  необхідно  завчасно  у  мирний  час
створити сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо
удосконалення: 

формування  та  розгортання  в  особливий  період  підрозділів
територіальної оборони; 

організації  та  підтримання  у  постійній  готовності  системи управління
територіальною обороною на території селищної ради; 

тактичної,  тактико-спеціальної,  інженерної,  вогневої,  медичної  та
психологічної  підготовки  особового  складу  підрозділів  територіальної
оборони; 

військово-патріотичного  і  духовно-морального  виховання  населення,
прищеплення  почуття  особистої  відповідальності  за  захист  Батьківщини,
міста, селища, своєї родини. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1



РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є: 

забезпечення  ефективної  реалізації  державної  політики  у  сфері
обороноздатності  держави,  налагодження  дієвої  співпраці  підрозділів
Збройних Сил України та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері. 

Комплексне здійснення заходів щодо: 

підготовки  особового  складу  підрозділів  територіальної  оборони  до
охорони  важливих  стратегічних  об’єктів  і  комунікацій,  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  органів  військового  управління,
охорони та оборони державного кордону; 

матеріально-технічного  забезпечення  потреб  особового  складу  та
підрозділів територіальної оборони; 

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. 

З  метою  забезпечення  виконання  заходів  територіальної  оборони
необхідна  ефективна  підтримка  органів  місцевого  самоврядування  в
матеріально-технічному  забезпеченні  та  проведенні  навчань  підрозділів
територіальної оборони області,  проведенні інших заходів з територіальної
оборони. 

Оптимальним варіантом є затвердження і виконання Цільової програми
територіальної оборони Воскресенської селищної ради на 2019-2020 роки та
об'єднання  зусиль  органів  військового  управління,  органів  місцевого
самоврядування для здійснення визначених нею заходів. 

Основними завданнями Програми є: 

координація  зусиль  органів  місцевого  самоврядування,  органів
військового  управління  в  забезпеченні  ефективної  реалізації  державної
політики  у  сфері  обороноздатності  держави  в  частині  організації
територіальної оборони району; 

комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних із здійсненням
заходів територіальної оборони; 

матеріально-технічне  забезпечення  заходів  територіальної  оборони,  в
тому числі роти охорони Вітовського районного військового комісаріату (далі
– роти охорони) та окремого батальйону територіальної оборони; 

проведення  навчань  та  тренувань  з  практичного  відпрацювання
навичок бойової підготовки підрозділами територіальної оборони; 

Завдання і заходи щодо реалізації Програми наведено у додатках 2,3.



РОЗДІЛ 3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу: 

активізувати  діяльність  органів  виконавчої  влади,  пов’язану  з
організацією  територіальної  оборони,  удосконалити  механізм  координації
роботи із залучення до цього процесу  органів місцевого самоврядування; 

забезпечити боєздатність підрозділів територіальної оборони шляхом: 
-  забезпечення  наметами  та  ліжками  для  розгортання  в  польових

умовах; 
-  організації  проведення  навчань,  зборів,  тренувань  підрозділів

територіальної оборони. 

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів  бюджету  Воскресенської  селищної  ради,  виходячи  з  конкретних
завдань,  а  також  за  рахунок  інших  джерел,  не  заборонених  чинним
законодавством. 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ
ПРОГРАМИ 

Безпосередній  контроль  за  виконанням  заходів  Програми  здійснює
група  з  військового  обліку  та  бронювання.  Голова  Вітовської  районної
державної  адміністрації,   Вітовський  районний  військовий  комісаріат,
підрозділи  райдержадміністрації,  інші  виконавці  забезпечують  виконання
заходів  Програми  та  щороку  до  20  січня  інформують  групу  з  військового
обліку та бронювання Воскресенської селищної ради. 

Група   з  військового  обліку  та  бронювання  щороку  до  01  лютого
інформує постійну комісію  з  питань регуляторної  політики, інвестиційної
діяльності,  планування  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи
підприємства, приватизації та власності.

Селищний голова                         О.ШАПОВАЛОВ



П А С П О Р Т 
Цільової програми територіальної оборони 

Воскресенської селищної ради
 на 2019-2020

1. Програму затверджено рішенням Воскресенської селищної ради від 
08.05.2019р. № 36   ХХХІІІ  сесія восьмого скликання

2. Ініціатор розроблення Програми - Група з військового обліку та  
    бронювання.

3. Підстави для розроблення Програми: 

Закони України: 
 «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
«Про оборону України»; 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 
Укази Президента України: 
від  23  вересня  2016  року  №  406/2016  «Про  Положення  про

територіальну оборону України»; 
від  01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення

обороноздатності держави». 
4. Координатор Програми -  група з військового обліку та  
    бронювання. 
5. Відповідальні виконавці: Воскресенська селищна рада.

6. Строк виконання - 2019-2020 роки. 

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування. 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів  бюджету  Воскресенської  селищної  ради,  виходячи  з  конкретних
завдань,  а  також  за  рахунок  інших  джерел,  не  заборонених  чинним
законодавством.



Додаток 2 

Завдання 
щодо реалізації Цільової програми територіальної оборони Воскресенської

селищної ради на 2019-2020 роки.

 1.  Забезпечити  розроблення  та  прийняття  в  установленому  чинним
законодавством порядку відповідної Цільової програми. 

Вітовський РВК, Воскресенська селищна рада. 
Квітень-травень 2019 року. 

2.  Проводити  системний аналіз  стану  бойової  готовності  підрозділів
територіальної  оборони.  За  результатами  розробляти  заходи  щодо
поліпшення роботи з організації  підготовки та проведення навчань, зборів,
тренувань підрозділів територіальної оборони. 

Вітовський  районний  військовий  комісаріат  (за
узгодженням), Воскресенська селищна рада. 
Щороку. 

3. Організовувати та проводити заняття з особовим складом підрозділів
територіальної  оборони  в  системі  «Єдиний  всеукраїнський  стрілецький
день», навчання, збори, тренування. 

Вітовський районний військовий комісаріат.
Щороку відповідно до плану підготовки

4.  Щороку  до  20  січня  надавати  Воскресенській  селищній  раді
інформацію про хід виконання Програми. 

Вітовський районний військовий комісаріат.
2019-2020 роки. 

5.  Щороку  до  01  лютого  інформувати  постійну  комісію  з  питань
регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності про
виконання заходів Програми (відповідно до кожного пункту). 

Група з військового обліку та бронювання 
2019-2020 роки. 

6.  Забезпечити виділення коштів  для обладнання місць приготування
їжі, зберігання продовольчих  товарів та місць прийому їжі особовим складом
окремого батальйону ТрО. Залучати на ці цілі кошти бюджету Воскресенської
селищної ради та  з інші джерела, не заборонених чинним законодавством. 

Воскресенська селищна рада.



2019-2020 роки.

7.  В  установленому  чинним  законодавством  порядку  вжити  заходів
щодо  передбачення  у  бюджеті  Воскресенської  селищної  ради  на  2020  рік
коштів  на  матеріально-технічне  забезпечення  підрозділів  територіальної
оборони  відповідно  до  Положення  про  територіальну  оборону  України,
затвердженого  Указом  Президента  України  від  23  вересня  2016  року  №
406/2016. 

Воскресенська селищна рада. 
2019-2020 роки. 

8.  Поліпшувати  матеріально-технічне  забезпечення  підрозділів
територіальної  оборони  предметами  бойового  обмундирування  та
екіпірування (бойовий єдиний комплект), наметами, системами опалення для
наметів,  предметами  гігієни,  модульними  всесезонними  спальними
системами,  килимами  спальними  польовими  ізоляційними,  комплектами
польового індивідуального посуду. 

Воскресенська селищна рада. 2019-2020 роки.



Додаток 3 

Заходи до Цільової програми територіальної оборони Воскресенської селищної ради на 2019-2020 роки

з/п 
Зміст заходу Відповідальні виконавці Джерело фінансування

1 2 3 4
1. Забезпечити виділення коштів для обладнання місць

приготування їжі, зберігання продовольчих  товарів та
місць  прийому  їжі  особовим  складом  окремого
батальйону  ТрО   (п.6  заходів),а  саме:  газова
плита,балон,газовий  шланг,  редуктор,  наплитні
кастрюлі,  ложка  розливна,  дошка  роздільна,
шумовка,черпак  великий,  друшлаг,масорубка
електрична,  холодильник  побутовий,  морозильна
камера, ніж, піднос.

Воскресенська селищна рада селищний бюджет


