
   
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXIV (позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання 

 

18 березня 2022 року  № 1 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження «Програми заходів 

національного спротиву Шепетівської  

міської територіальної громади на 2022 рік» 

  

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законами України «Про правовий режим воєнного стану», 

«Про основи національного спротиву», Постановою Кабінету Міністрів України від                    

11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», з метою забезпечення виконання заходів підготовки території 

Шепетівської міської територіальної громади до оборони в особливий період, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму заходів національного спротиву Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022 рік  (Додається) . 

2. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування Програми заходів 

національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік у межах 

коштів, врахованих у бюджеті громади. 

3. Уповноважити  виконавчий комітет Шепетівської міської ради у разі необхідності 

вносити зміни до Програми. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради Янушевського В.В. та постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Олійник Г.В.).   

 

 

 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням XXIV (позачергової) сесії 

міської ради  VIII скликання 

18.03.2022 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади  

на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік 

 



ПАСПОРТ 

Програми заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

2 Розробник Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

3 Назва нормативних 

документів про необхідність 

розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, «Про оборону 

України», «Про основи національного спротиву». 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет, відділи, управління, 

комунальні підприємства Шепетівської міської 

ради 

5 Учасники Програми Виконавчий комітет, відділи, управління, 

комунальні підприємства Шепетівської міської 

ради 

6 Термін реалізації Програми 2022 рік 

7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 

законодавством 

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми. 

6000,0 тис. гривень. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з 

метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян 

України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і 

територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику 

неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти 

України. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про основи національного спротиву» 

складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та підготовка 

громадян України до національного спротиву. 

Одними із завдань територіальної оборони є: 

- своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та 

захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої 

території угрупування військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для 

ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України; 

- участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій; 

- участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної 

влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового 

управління; 

- участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично 

важливих об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та виведення з ладу яких 

становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

- участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними 

формуваннями агресора (противника). 

Рух опору, як складова національного спротиву, формує осередки руху опору та 

здійснює їх підготовку та забезпечення.  

Визначення термінів, які застосовуються у Програмі: Сили руху опору - визначені 

сили безпеки та оборони (Шепетівська районна військова адміністрація Хмельницької 

області; Шепетівське РУ ГУ ДСНС у Хмельницькій області,  Шепетівське РУП ГУ НПУ у 

Хмельницькій області, Шепетівська окружна прокуратура, Шепетівський РЦТК та СП), які 

залучаються до здійснення заходів з організації, підготовки та виконання завдань руху 

опору, а також окремі особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучаються до 

виконання завдань руху опору  

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до національного 

спротиву, зокрема: 

- сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України; 

- військово-патріотичне виховання громадян України; 

- підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) 

бойових дій. 

У зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою забезпечення 

виконання заходів підготовки території Шепетівської міської територіальної громади до 

оборони в особливий період, виникла нагальна потреба у впровадженні та фінансуванні 

заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади. 

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про 

основи національного спротиву», «Положення про територіальну оборону України», 

затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016, Стратегії 

національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 

2020 року № 392/2020. 



2. Мета Програми 
 

Відповідно до ст.14 Закону України «Про основи національного спротиву» міська 

рада забезпечує у межах відповідних видатків бюджету належне фінансування заходів 

територіальної оборони місцевого значення. 
Метою Програми є забезпечення виконання заходів підготовки території 

Шепетівської міської територіальної громади до оборони в особливий період. 

Комплексне завдання програми щодо: 

підготовки особового складу сил національного спротиву 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 сил національного спротиву; 

створення умов для належної підготовки у воєнний час особового складу підрозділів 

територіальної оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань 

та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової підготовки; 

підготовки громадян до національного спротиву у воєнний час; 

захист населення та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце 

проживання. 

 
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання 

програми 
 

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх фінансування з 

бюджету територіальної громади та інших, не заборонених законодавством України, 

джерел. 

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2022 року. 

 
4. Завдання програми та результативні показники 

 
Основними завданнями Програми є комплексне здійснення заходів, визначених у 

розділі 6 даної Програми. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- проведення заходів підготовки території Шепетівської міської територіальної 

громади до оборони в особливий період; 

- підготовку особового складу сил національного спротиву до виконання завдань за 

призначенням; 

- матеріально-технічне забезпечення заходів підготовки сил національного спротиву; 

- захист населення та внутрішньо переміщених осіб; 

- підготовку населення до виконання заходів національного спротиву, зокрема 

формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та 

практичних вмінь, необхідних для захисту України. 

 

5. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 
 

Органом управління Програмою є виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 

який, в межах повноважень, здійснює координацію і контроль за ходом виконання 

Програми.                                                                                                                                

 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюватиме постійна комісія з питань соціально – економічного 

розвитку громади, бюджету та фінансів 

 

 

 



6. Перелік заходів з реалізації Програми заходів національного спротиву 
Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовний 

загальний 

обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

1 Заходи територіальної оборони. 

Виконавчий комітет, 

відділи, управління, 

комунальні 

підприємства 

Шепетівської міської 

ради 

6000,00 

тис.грн. 

2 Задоволення продовольчих потреб. Оплата 

послуг із забезпечення харчування внутрішньо 

переміщених осіб, підрозділів територіальної 

оборони, роти охорони Шепетівського РТЦК та 

СП. 

Придбання продуктів харчування, 

медикаментів, лікарських засобів, 

перев’язувальних матеріалів, 

засобів дизинфекції, засобів радіозв’язку, 

основних засобів, предметів та матеріалів для 

підрозділів територіальної оборони, роти 

охорони Шепетівського РТЦК та СП, 

добровольчих формувань територіальної 

оборони, сил руху опору, в/ч А-3730; в/ч А-

4127; в/ч А-2375; в/ч А-2007 внутрішньо 

переміщених осіб та населення, в тому числі 

створення запасів. 

3 Придбання предметів та матеріалів, оплата 

послуг з облаштування (в тому числі поточний 

ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, 

водо-, електро-, газопостачання та 

водовідведення): 

 - місць розміщення громадян, які у 

зв&apos;язку з бойовими діями залишили місце 

проживання,     - об’єктів для підрозділів 

територіальної оборони, роти охорони 

Шепетівського РТЦК та СП, добровольчих 

формувань територіальної оборони, сил руху 

опору, у пунктах дислокації (об’єкти несення 

служби), блок - постів, функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури, захисних споруд, 

вогневих позицій. 

4 Оплата послуг (перевезення, поточного ремонту 

та технічного обслуговування транспортних 

засобів), придбання паливно - мастильних 

матеріалів з метою перевезення: 

- гуманітарних допомог; 

- евакуація/вивезення/переміщення цивільного 

населення із місцевості, де ведуться бойові дії, 

та небезпечних територій у безпечні місця;  

- особового складу підрозділів територіальної 

оборони, мобілізаційних ресурсів, 

військовослужбовців, військовозобов’язаних, 



роти охорони Шепетівського РТЦК та СП, 

добровольчих формувань територіальної 

оборони, сил руху опору, поліції та інших 

правоохоронних 

органів; рятувальників, працівників критичної 

інфраструктури до місць призначення (в тому 

числі до місць виконання практичних дій). 

5 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 

6 Придбання (купівля, оренда) транспортних 

засобів (в тому числі вживаних) для потреб 

підрозділів територіальної оборони, 

добровольчих формувань, сил руху опору, 

поліції та інших правоохоронних органів, 

підприємств критичної інфраструктури, в/ч А-

3730; в/ч А-4127; в/ч А-2375; в/ч А-2007. 

7 Придбання та оплата послуг з пошиття 

військового спорядження (бронежилетів, 

розвантажувальних жилетів, касок, тощо) для 

потреб територіальної оборони, добровольчих 

формувань територіальної оборони, сил руху 

опору, в/ч А-3730; в/ч А-4127; в/ч А-2375;          

в/ч А-2007. 

8 Оплата інших заходів, спрямованих на 

підтримку підрозділів територіальної оборони, 

добровольчих формувань територіальної 

оборони, сил руху опору, цивільного населення 

в умовах воєнного стану. 

9 Організація та забезпечення навчально-

тренувального процесу особового складу сил 

національного спротиву (добровольчих 

формувань, підрозділів територіальної оборони, 

сил руху опору). Залучення фахівців-тренерів, 

облаштування місць для проведення навчань з 

тактичної, вогневої, топогеодезичної, 

навігаційної підготовки (тощо). 

  

 

 

 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 


