
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

 

Про внесення змін до Програми «Забезпечення  

проведення заходів мобілізації та територіальної  

оборони на території Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

 

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», законів України «Про основи національного спротиву», «Про оборону 

України», «Про військовий обов`язок та військову службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною 

першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, Великодимерська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми «Забезпечення проведення заходів мобілізації та 

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади 

на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 

02.12.2021 № 633 XX-VIII, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків 

 

 

Селищний голова                                                                 Анатолій БОЧКАРЬОВ  

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 08 вересня 2022 року 

№ 861 ХХXIIІ-VІІІ 



Додаток  

рішення селищної ради  

від 08 вересня 2022 року № 861 ХXХIII-VIІI 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

НА 2021-2023 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

Програми забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної 

оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади  

на 2021 - 2023 роки 

1. 

 

Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет  

Великодимерської селищної ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчих 

документів для розроблення Програми 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закон України «Про основи 

національного спротиву» Закон України «Про 

оборону України»; Закон України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; Закон 

України «Про військовий обов`язок та військову 

службу»; Указ Президента України від 23 вересня 

2016 року №406/2016 «Про Положення про 

територіальну оборону України», Указ 

Президента України № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» 

3. Розробник Програми Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 

діяльності 

4. Співрозробники  

Програми 

Броварський районний територіальний центр 

комплектації та соціальної підтримки 

5. Відповідальний виконавець Програми Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 

діяльності 

6. Учасники Програми Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 

діяльності;  

Управління фінансів Великодимерської селищної ради; 

Броварський районний територіальний центр 

комплектації та соціальної підтримки 

7. 

 

Термін реалізації Програми  2021 – 2023 роки 

 

7.1. 

 

Етапи виконання Програми  

(для довгострокових програм) 

 2021 – 2023 роки  

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть Місцевий, суб’єктів господарювання, що розташовані 



участь у виконанні Програми  

(для комплексних програм) 

на території Великодимерської селищної 

територіальної громади 

 

9. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми на 2022 рік 
1699,8 тис.грн. 

 

10. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми 

на 2021-2023 роки 

1699,8 тис.грн. 

 

 

І. Загальні положення 

Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони 

на території Великодимерської селищної територіальної громади на 2021 - 2023 роки 

(далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про основи національного спротиву», 

Закону України «Про оборону України»; Закону України «Про військовий обов`язок та 

військову службу»; Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указ 

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

територіальну оборону України», Указу Президента України № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні». 

Розробником Програми та відповідальним виконавцем є виконавчий комітет 

Великодимерської селищної ради та Броварський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки. 
 

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

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідним 

зростанням соціальної напруги в державі, захопленням та окупацією збройними силами 

російської федерації території ряду областей, виникає нагальна потреба у розвитку 

людського потенціалу, наближення якості життя до європейських стандартів в частині 

створення умов для якісного, комфортного, безпечного життя людей, у вжитті 

додаткових заходів для охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, 

забезпечення надійного функціонування органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони ділянки 

державного кордону, забезпечення публічної безпеки, а також здійсненні фінансування з 

місцевих бюджетів, з метою навчання особового складу підрозділів територіальної 

оборони та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту та охорони важливих 

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

Великодимерської селищної територіальної громади. 

Для ефективної організації навчального процесу бойової підготовки та 

забезпечення матеріально-технічних потреб, як в навчальний період, так і в період 



ведення бойових дій в умовах недостатнього наповнення та дефіциту державного 

бюджету виникає потреба у прийнятті Програми і здійснення фінансування з місцевого 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

III. Мета Програми 

Метою Програми є здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення 

загонів територіальної оборони для підтримання боєготовності та ефективного 

виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони, а саме: 

дообладнання місць розміщення загонів територіальної оборони (обладнання 

кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для особового складу, закупівлі табірних 

наметів, обладнання місць для організації харчування в польових умовах, шанцевого 

інструменту для виконання робіт із організації розміщення загонів територіальної 

оборони в польових умовах); 

забезпечення індивідуальними засобами захисту, продуктами харчування, речовим 

майном особового складу та спорядженням, в тому числі засобами індивідуального 

бронезахисту та засобами зв’язку, індивідуальними комплектами медичної допомоги; 

створення бази мобілізаційного розгортання загонів територіальної оборони; 

створення навчально - матеріальної бази для організації та проведення занять з 

військовозобов’язаними, призначеними до складу загонів територіальної оборони, а 

саме: 

обладнання місць проведення бойового злагодження (занять) із загонами 

територіальної оборони необхідним приладдям (інвентарем) для організації занять з 

тактичної, інженерної та вогневої підготовок; 

придбання макетів масо-габаритних основних видів стрілецької зброї та ручних 

гранат, виготовлення мішеней для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї та 

метання ручних гранат; 

придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-медичної 

підготовки. 

виготовлення та друк наочної агітації та поширення у засобах масової інформації 

роз’яснювальних матеріалів щодо призначення та специфіки виконання завдань 

загонами територіальної оборони на території Великодимерської селищної 

територіальної громади, з метою створення позитивного іміджу служби в загонах 

територіальної оборони.  

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

фінансування, строки виконання Програми 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного 

забезпечення загонів територіальної оборони, створення бази мобілізаційного 

розгортання та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з 

військовозобов’язаними, призначеними до складу загонів територіальної оборони та 



проведення патріотичного виховання та роз’яснювальної роботи серед населення 

громади. 

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення 

матеріально-технічного забезпечення загонів територіальної оборони, які формуються 

Броварським районним територіальним центром комплектування та соціальної 

підтримки. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету 

та джерел, не заборонених законодавством.  

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2021 - 2023 років.  

V. Напрями діяльності і заходи програми 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо підготовки до 

створення загонів територіальної оборони та їх матеріально-технічного забезпечення.  

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад загонів 

територіальної оборони необхідними засобами захисту, майном та спорядженням 

відповідно до існуючих норм згідно з потребами, організацію їх розміщення, харчування 

та підготовки.  

Основні напрями і заходи Програми: 

1.  Навчання особового складу підрозділів територіальної оборони та 

виконання завдань із оборони державного кордону, захисту органів державної влади, 

органів військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій: 

1.1. Сприяння організації та проведенню теоретичних і практичних занять з 

підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань 

територіальної оборони в особливий період з адміністративно-правових основ режиму 

воєнного стану, порядку взаємодії між державними органами під час виконання завдань 

територіальної оборони, забезпечення належних умов для підтримання публічної 

безпеки і порядку для надійного функціонування органів державної влади, органів 

військового управління та об’єктів критичної інфраструктури, стратегічного 

(оперативного) розгортання військ (сил), охорони та оборони важливих об’єктів та 

комунікацій життєдіяльності, з тактичної, тактико-спеціальної, інженерної, вогневої та 

медичної підготовки; 

1.2. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами транспорт для 

перевезення особового складу підрозділів територіальної оборони при проведенні з ними 

занять та навчань; 

1.3. Придбати засоби захисту, зв’язку, продукти харчування, медичне майно, 

речове майно, спорядження тощо особового складу підрозділів територіальної оборони 

при проведенні занять та навчань у пунктах постійної дислокації територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів) та у польових умовах; 

1.4. Придбання засобів першої необхідності для забезпечення осіб з числа 

особового складу підрозділів територіальної оборони при проведенні занять та навчань; 



1.5. Закупівля необхідних предметів, матеріалів для обладнання місць 

розміщення та створення бази мобілізаційного розгортання, проведення бойового 

злагодження особового складу, кімнат зберігання зброї (елктроподовжувач, 

електрогенератор, бензопили, будівельні матеріали, матраци, намети тощо) за запитом 

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; 

1.6. Придбання канцелярського приладдя для створення навчально-матеріальної 

бази, організації та проведення занять. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та 

правоохоронної діяльності; 

Управління фінансів; 

Броварська районна державна адміністрація; 

Броварський районний територіальний центр 

комплектації та соціальної підтримки 

2021-2023 роки 

2. Організаційні та підготовчі заходи щодо координації спільних дій із 

суб’єктами територіальної оборони щодо виконання завдань територіальної оборони в 

особливий період: 

2.1. Організація та проведення з суб’єктами територіальної оборони спільних 

занять та навчань з питань: взаємодії і управління підрозділами територіальної оборони;  

відпрацювання спільних дій в особливий період з питань охорони та оборони  важливих 

(стратегічних) об’єктів критичної інфраструктури, державних органів, органів місцевого 

самоврядування та військового управління, комунікацій життєдіяльності; підтримання 

правового режиму воєнного стану, безпеки і правопорядку;  ліквідації можливих 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;  

2.2. Організація взаємодії з районною військовою адміністрацією, 

волонтерськими та громадськими організаціями, з метою дієвої підтримки заходів 

територіальної оборони, проведення роз’яснювальної роботи, запобігання проявам 

паніки, мінімізації людських втрат, захисту і збереження життя та здоров’я цивільних і 

військових громадян України в умовах особливого періоду або воєнного стану; 

2.3. Організація перевірки стану готовності протирадіаційних укриттів та 

сховищ до використання за призначенням. Розповсюдження серед населення 

методичних рекомендацій щодо правил поведінки в умовах катаклізмів техногенного та 

природного характеру і правил користування протирадіаційними укриттями та 

сховищами. 

Броварська районна військова адміністрація; 

Броварський районний територіальний центр 

комплектації та соціальної підтримки; 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та 

правоохоронної діяльності 



2021-2023 роки 

3. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на популяризацію участі 

громадян у територіальній обороні: 

3.1. Участь в організації та проведення Дня територіальної оборони України 

на районному рівні; 

3.2. Виготовлення та закупівля поліграфічної продукції (плакати, листівки та 

методичні рекомендації тощо) для популяризації участі громадян у територіальній 

обороні. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та 

правоохоронної діяльності; 

Управління фінансів; 

Броварська районна військова адміністрація; 

Броварський районний територіальний центр 

комплектації та соціальної підтримки 

2021-2023 роки 

VI. Результативні показники 

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) 

У результаті реалізації Програми очікується: 

-    забезпечення проведення часткової мобілізації; 

- забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на 

військову службу; 

-  підготовка органу місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах 

особливого періоду та воєнного стану. 

 Програмою передбачається здійснення ряду завдань та заходів щодо 

мобілізаційної підготовки та мобілізації, територіальної оборони, забезпечення 

мобілізації людських і транспортних ресурсів в селищній раді, що здійснюються 

Броварським районним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки. 

Виконання заходів програми дозволить:  

- підвищити обороноздатність держави;  

- забезпечити посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів 

державної влади, органу місцевого самоврядування, території і населення;  

- ефективно боротися з диверсійними групами та іншими незаконно створеними 

озброєними формуваннями на території громади;  

- підтримувати безпеку і правопорядок на території громади;  

- підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру;  



- зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;  

- забезпечити виконання заходів правового режиму воєнного стану (в разі його 

введення); 

- в повному обсязі оснастити формування територіальної оборони. 

Терміни у тексті програми вживаються у розумінні термінів, визначених Законами 

України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», 

Положенням про територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента 

України від 23 вересня 2016 року № 406/2016.  

VII. Очікувані результати виконання програми,  

визначення її ефективності  

 

Виконання програми забезпечить підготовку до вирішення та розв’язання в умовах 

особливого періоду завдань територіальної оборони, а саме: 

забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на 

військову службу; 

забезпечення надійного функціонування органів державної влади, органів 

військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) Збройних 

Сил України та інших військових формувань; 

охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності; 

боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними 

формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними 

формуваннями та мародерами; 

посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян; 

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. 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 

діяльності виконавчого комітету Великодимерської селищної ради.  

Контроль за станом виконання Програми, покладається на виконавчий комітет та 

профільну депутатську комісію Великодимерської селищної ради. 

  Виконавці заходів програми несуть відповідальність за їх якісне та своєчасне 

виконання, раціональне використання фінансових коштів і ресурсів, що виділяються на 

їх реалізацію. 

 

 



Секретар селищної ради                                                                Антоніна СИДОРЕНКО 


