
                                                           ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

 16 сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  21.12.2018 р                                № 16-3 

м.Кам’янка 

 

 Про програму  

«Територіальна оборона» 

 на 2019 р. 

 

 

Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада-В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму ”Територіальна оборона ” на 2019 рік (додаток № 

1 на 4 аркушах). 

2. Затвердити Заходи програми «Територіальна оборона» на 2019 рік 

(Додаток № 2 на 1 аркуші) 

3. Виконання Програми "Територіальна оборона” на 2019 рік покласти на 

Кам’янську міську раду та Кам’янський районний військовий комісаріат. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Кам’янської 

міської ради Плєшканя А.М.. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           В.І.Тірон 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 1 до рішення 

від 21.12.2018 р. № 16-3 

 

 

 

 ПРОГРАМА 

"Територіальна оборона ” на 2019 рік 

 
Загальна характеристика програми 

Програма «Територіальна оборона» на 2019 рік (далі - Програма) розроблена 

відповідно до положень Конституції України, Законів України від 6 грудня 1991 

року № 1932-XII «Про оборону України», від 15 січня 2015 року № 113-VII «Про 

затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» та Указу 

Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про  Положення про 

територіальну оборону України», наказів та розпоряджень Генерального штабу 

Збройних Сил України. 

Розробником Програми є Кам’янська міська рада.  

Співрозробниками Програми є : Кам’янський районний військовий 

комісаріат. 
 

Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована програма 

У зв’язку з ускладненням обстановки, зростанням соціальної напруги в 

Україні, спробами захоплення незаконно створеними збройними формуваннями 

проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил 

Російської Федерації окремих територій, Донецької та Луганської областей, 

можливою загрозою захоплення інших територій України виникла нагальна 

потреба в створенні підрозділів територіальної оборони громади та їх матеріально-

технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони 

важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території 

і населення населених пунктів об’єднаної громади, боротьби з диверсійними та 

іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання 

безпеки і правопорядку. 

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету 

виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів з 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 



Мета програми 

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного 

забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони громади 

засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження для 

підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту 

державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) 

об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, 

боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними 

формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку . 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання програми 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально - 

технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони 

об’єднаної громади засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і 

спорядження згідно з потребами. 

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення 

матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони 

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади, які формуються 

Кам’янським районним військовим комісаріатом. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019 року. 

Напрями діяльності і заходи програми 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони громади. 

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад 

підрозділів територіальної оборони Кам’янської міської об’єднаної громади 

необхідними засобами захисту та зв’язку, майном та спорядженням згідно з 

потребами. 

Результативні показники  

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) 

 

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є 

повне забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної 

оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, 



покладених на дані формування, на суму 256,599 тис.грн. 
 

Оцінка ефективності виконання заходів Програми. 

Виконання заходів програми дозволить: 

-  підвищити обороноздатність держави; 

-  забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і 

комунікацій, органів влади, території і населення; 

-  ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними 

озброєними формуваннями; 

-  підтримувати безпеку і правопорядок на території громади; 

-  зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного 

населення; 

-  в повному обсязі оснастити формування підрозділів територіальної 

оборони громади. 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

Органом управління Програмою є виконавчий комітет Кам’янської міської 

ради в межах повноважень, здійснюють координацію і контроль за ходом 

виконання Програми. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється виконавчим комітетом Кам’янської міської 

ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       А.М. Плєшкань



 

Додаток № 2 до рішення 

від _______________2018 року 

 

 

 

Заходи програми 

«Територіальна оборона» на 2019 рік 

 

№ 

з/
п 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконанн

я 

заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень 

Очікуваний 

результат 

1 Забезпечення матеріалів, обладнання, 

інвентарю та засобів зв’язку для 

функціонування блокпостів на під’їздах 

до районів оборони  

2019 рік 51200 Забезпечення 

функціонування 

підрозділів ТрО 

2 Забезпечення речовим майном 

особового складу підрозділів ТрО 

(РО,СР) 

2019 рік 3527,45 
(без фінансування) 

Забезпечення 

функціонування 

підрозділів ТрО 

3 Придбання шансового інструменту для 

інженерного обладнання району позицій 

територіальної оборони 

(лопати,ломи,сокири, кирки, бензопили)  

2019 рік 28190 
(без фінансування) 

Забезпечення 

функціонування 

підрозділів ТрО 

4 Забезпечення харчування підрозділів 

ТрО (РО,СР) на час проведення 

планової підготовки на зборах та 

виконання завдань за призначенням  

2019 рік 120181,12 
(без фінансування) 

Забезпечення 

функціонування 

підрозділів ТрО 

5 Забезпечення транспортних розходів 

(паливо, мастила, рідини ) підрозділів 

ТрО на час проведення планової 

зборової підготовки та виконання 

завдань за призначенням  

2019 рік 22780,8 
(без фінансування) 

Забезпечення 

функціонування 

підрозділів ТрО 

6 Забезпечення транспортних розходів 

(автобус, паливо) перевезення 

підрозділів ТрО під час проведення 

Єдиних стрілецьких днів  

2019 рік 30720 Забезпечення 

функціонування 

штабу ТрО 

Всього:  256599,37  

 

Секретар міської ради                                                                       А.М. Плєшкань 



 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                      


