
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   

РІШЕННЯ 
ХХІ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

 

17 лютого 2022 року № 37  

м. Шепетівка 

 

Про затвердження «Програми участі у 

забезпеченні завчасних заходів та у підготовці 

військового підрозділу Шепетівського району 

територіальної оборони на 2022 рік»  

 

 З метою забезпечення підготовки та організації заходів територіальної оборони (ТрО),  

на  підставі  листа Шепетівської районної державної адміністрації  щодо фінансування 

заходів Програми територіальної оборони на 2022 рік від 03.02.2022 № 7/05–24–149/2022 , та 

листа командира військової частини А7181 від 27.01.2022 № 5, на виконання ст. 15  Закону 

України «Про оборону України»,  ст. 9 Закону України “Про основи національного 

спротиву”, ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1449 «Про затвердження Положення про 

добровольчі формування територіальних громад», Постанови Кабінету Міністрів України від 

29.12.2021 №1447  «Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення 

підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань 

територіальної оборони», ст. 91 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року                  

№ 2456-VI (в редакції від 01.01.22), міська рада 

ВИРІШИЛА:     

 

1. Затвердити «Програму участі у забезпеченні завчасних заходів та у підготовці військового 

підрозділу Шепетівського району територіальної оборони на 2022 рік» згідно додатку.       

2. 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.).               

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХХІ сесії міської ради 

VIІІ скликання 

17.02.2022 № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

участі у забезпеченні завчасних заходів та у підготовці  

військового підрозділу Шепетівського району територіальної оборони  

на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний  за  реалізацію  програми  -   Головний спеціаліст по мобілізаційній та 

оборонній роботі виконавчого комітету Шепетівської міської ради               

 

Рівень проведення  -- місцевий 

             

Цільова спрямованість – оборонна 

 

Мета – забезпечення підготовки до своєчасного реагування та вжиття необхідних заходів 

щодо оборони території та захисту населення міської територіальної громади до моменту 

розгортання в межах її території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних 

сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України, 

а також підготовка до забезпечення безпечного функціонування на території міської 

територіальної громади (поза зонами (районами) ведення бойових дій з відсічі збройної 

агресії та її стримання) органів державної влади, місцевого самоврядування, військового 

управління, важливих об'єктів, комунікацій. 

 

 

 

 

 

 

м. Шепетівка  



ПАСПОРТ    

програми участі у забезпеченні завчасних заходів та у підготовці  

військового підрозділу Шепетівського району територіальної оборони  

на 2022 рік 

1. Назва програми 

Програма участі у забезпеченні завчасних заходів та у 

підготовці військового підрозділу Шепетівського району 

територіальної оборони на 2022 рік. 

2. Цільова спрямованість Оборонна  

3. Рівень проведення Місцевий  

4. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Керівник територіальної оборони Шепетівського району 

тероборони 

5. Розробник програми 
Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній роботі  

6. 
Відповідальний 

виконавець програми 

Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній роботі 

7. 
Співвиконавці 

програми 

Командування військової частини А7181; начальник 

району територіальної оборони (ТрО); приватні 

підприємці перевізники; місцеві ЗМІ 

8. Мета програми 

Забезпечення підготовки до своєчасного реагування та 

вжиття необхідних заходів щодо оборони території та 

захисту населення міської територіальної громади до 

моменту розгортання в межах її території угруповання 

військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, 

призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі 

збройної агресії проти України, а також підготовка до 

забезпечення безпечного функціонування на території 

міської територіальної громади (поза зонами (районами) 

ведення бойових дій з відсічі збройної агресії та її 

стримання) органів державної влади, місцевого 

самоврядування, військового управління, важливих 

об'єктів, комунікацій. 

9. Зміст програми  

Організація матеріального та іншого ресурсного 

забезпечення заходів організації та підготовки тероборони 

місцевого значення  

10. 
Сценарний план 

проведення програми 

Програма складається із заходів, які здійснюються за 

окремими сценарними планами 

11. 
Матеріальне 

забезпечення програми 

Матеріальне забезпечення програми здійснює відділ 

фінансово-господарського забезпечення за поданням 

головного спеціаліста по мобілізаційній та оборонній 

роботі виконавчого комітету, та за рахунок інших джерел, 

що не суперечать чинному законодавству 

12. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми 

 

138,2 тис. грн.  

 

13. 
Термін реалізації 

програми 

Протягом 2022 року 

 
 



1. Передумова 
         Основною передумовою розробки Програми участі у забезпеченні завчасних заходів та 

у підготовці військового підрозділу Шепетівського району територіальної оборони на 2022 

рік є потреба налагодження стабільного і безперервного виконання завдань планування, 

організації та всебічного забезпечення заходів підготовки територіальної оборони  місцевого 

значення, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 

1447 «Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки 

добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної 

оборони» та Бюджетним кодексом України, а також на вимогу  ряду нормативно-правових 

актів, що регламентують підготовку до територіальної оборони територіальних громад. 

 

2. Дослідження та аналіз  
2.1. Оцінка поточної ситуації   
 Досвід сучасних війн і військових конфліктів, зокрема Російсько-Української війни 

за суверенітет і територіальну цілісність України від 2014 року, показує непередбачуваність 

супротивника, його агресивність до інакодумців, та байдужість до долі  мирного населення, 

провокування техногенних катастроф для впливу на перебіг  воєнних дій та на опір 

населення окупації, найширший спектр інформаційної війни, провокування колапсу в ряді 

галузей економіки, та в соціальних сферах, застосування спеціально підготовлених 

розвідувально-диверсійних груп  вимагають від сторони що обороняється продуманої 

організації та якісного забезпечення заходів та підготовки, розбудованої на новітньому 

досвіді територіальної оборони, інтегрованої в державну систему безпеки та оборони. 

2.2. Аналіз законодавчої бази 
     Реалізація  Програми направлена на виконання положень наступних законодавчих актів: 

-  Закон України «Про оборону України»; 

- Закон України «Про національну безпеку України» 

-  Закону України “Про основи національного спротиву”; 

-  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону”; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1449  «Про затвердження 

Положення про добровольчі формування територіальних громад»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1447  «Про затвердження Порядку 

організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних 

громад до виконання завдань територіальної оборони»; 

-  Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (в редакції від 01.01.22); 

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із 

змінами від 29.12.18 р. № 1209). 

 

3. Завдання Програми 
 1) забезпечення завчасних заходів для оборони території та захисту населення громади 

до моменту розгортання угруповання військ (сил), призначених для ведення воєнних 

(бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України; 

2) забезпечення участі у захисті населення, території, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних 

(бойових) дій; 

 3) забезпечення участі у підготовці громади до національного спротиву; 

 4) завчасне забезпечення умов для безпечного функціонування органів державної влади, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового 

управління; 

 5) завчасне забезпечення умов для оборони важливих об’єктів і комунікацій, що 

зазначені у переліку об’єктів ТрО  І та ІІ груп  (в тому числі визначених Кабінетом Міністрів 



України), та об’єктів підвищеної небезпеки, важливих для життєдіяльності населення;     

 6) забезпечення умов для участі в стратегічному (оперативному) розгортанні військ (сил) 

або їх перегрупуванні;   
 7) забезпечення участі у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження 

руху транспортних засобів і пішоходів на території міської територіальної громади при 

надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій разом з Національною 

поліцією; 

8) забезпечення участі у заходах громадської безпеки і порядку в населених пунктах 

громади  разом з Національною поліцією; 

9) забезпечення участі у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного 

стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях; 

10) забезпечення участі у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України 

воєнізованими або збройними формуваннями; 

11) забезпечення співпраці з військовими частинами Сил територіальної оборони 

Збройних Сил, а також для збирання та аналізу інформації про загрози безпеці 

територіальної громади, розроблення сценаріїв їх стримування; 

12) забезпечення обліковування, облаштовування та охорону місць укриття населення у 

співпраці з органами місцевого самоврядування; 

13) забеспечення добування, збір та узагальнення інформації, яка впливає на виконання 

завдань територіальної оборони в межах території територіальної громади; 

14) забезпечення сприяння у здійсненні заходів з протидії інформаційним операціям 

агресора (противника) в межах території територіальної громади; 

15) забезпечення організації навчань членів добровольчих формувань з метою здобуття 

вишколу для ефективного виконання своїх завдань. 

 

4. Заходи з виконання Програми 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець  Очікуваний результат 

Джерела 

фінансування 

1. 

Забезпечення підрозділу 

територіальної оборони 

засобами транкінгового 

зв’язку (ТМ MOTOROLA) 

Виконавчий 

комітет 

Шепетівської 

міської ради 

  Завчасне забезпечення 

якісного і стійкого зв’язку 

між керівництвом і 

окремими підрозділами 

Бюджет міської 

територіальної 

громади 

 

2. 

Забезпечення перевезення 

особового складу 

підрозділу тероборони 

Шепетівської міської 

територіальної громади 

для занять з бойової 

підготовки 

Виконавчий 

комітет 

Шепетівської 

міської ради 

  Забезпечення набуття 

особовим складом ТрО 

знань та практичних 

навичок для якісного 

виконання бойових 

завдань, майстерного 

використання своєї зброї 

підрозділами 

Бюджет міської 

територіальної 

громади 

3. 

Забезпечення 

матеріальними засобами з 

метою організації  

інфраструктури (фондів) 

для розміщення та 

забезпечення умов роботи  

штабу ТрО 

Виконавчий 

комітет 

Шепетівської 

міської ради 

  Налагодження 

інфраструктури для роботи 

керівної ланки ТрО 

Бюджет міської 

територіальної 

громади 

4. 

Оплата послуг з 

облаштування/ремонту 

штабу ТрО та  боксів для 

техніку підрозділу ТрО 

Виконавчий 

комітет 

Шепетівської 

міської ради 

Забезпечення умов праці 

особового складу 

організаційного ядра ТрО, 

якісного зберіганні та 

Бюджет міської 

територіальної 

громади 



утримання техніки 

підрозділу 

5. 

Закупівля матеріалів для 

облаштування/ремонту 

приміщення штабу ТрО та  

боксів під техніку 

підрозділу ТрО 

Виконавчий 

комітет 

Шепетівської 

міської ради 

Забезпечення умов праці 

особового складу оргядра 

ТрО, якісного зберіганні та 

утримання техніки 

підрозділу 

Бюджет міської 

територіальної 

громади 

 

 
5. Обсяги та джерела фінансування 

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міської 

територіальної громади у межах асигнувань, передбачених  у бюджеті. 

 

Обсяги фінансування Програми  

№

з/ 

п 

Заходи за програмою, 

що потребують фінансування з 

міського бюджету 

Загальні 

обсяги 

фінансування 

(тис. грн.). 

Призначення 

Джерела 

фінансуван

ня 

 

Обсяги фінансування  

(тис. грн.) 

по кварталам 

I  II  III  IV 

 

1. 

 Забезпечення підрозділу 

територіальної оборони засобами 

транкінгового зв’язку (ТМ 

MOTOROLA) 

102,0 

Виконавчий 

комітет 

 

Міський 

бюджет  

 

-- 102,0 -- -- 

 

2. 

Забезпечення перевезення 

особового складу підрозділу 

територіальної оборони 

Шепетівської міської 

територіальної громади для 

проведення заходів з бойової 

підготовки в мирний час 

8,2 

Виконавчий 

комітет 

Міський 

бюджет  

 

0,8 3,3 3,3 0,8 

 

3. 

Забезпечення матеріальними 

засобами з метою організації  

інфраструктури (фондів) для 

розміщення та забезпечення роботи  

штабу ТрО (Проектор з екраном) 

14,0 

Виконавчий 

комітет 

 

Міський 

бюджет  

 

 

-- -- 14,0 -- 

 

4. 

Оплата послуг з облаштування 

(ремонту) приміщення штабу ТрО 

та  боксів під техніку підрозділу 

ТрО, та заходів територіальної 

оборони 

14,0 

Виконавчий 

комітет 

 

Міський 

бюджет  

 

14,0 -- -- -- 

5. 

Закупівля матеріалів  для 

облаштування (ремонту)  

приміщення штабу ТрО та  боксів 

під техніку підрозділу ТрО, 

матеріалів та матеріальних 

цінностей для заходів 

територіальної оборони 

Виконавчий 

комітет 

 

Міський 

бюджет  

 

-- -- -- -- 

 Всього тис. грн.: 138,2  14,8 105,3 17,3 0,8 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній   

та оборонній роботі       Володимир БУЧЕНКО 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

До проекту рішення сесії міської ради «Про затвердження «Програми участі у забезпеченні 

завчасних заходів та у підготовці військового підрозділу Шепетівського району 

територіальної оборони на 2022 рік» 

 

    1)  Підстава для розроблення Програми – лист заступника голови Шепетівської РДА 

від03.02.2022 № 7/05-24-149/2022 «Щодо фінансування Програми територіальної оборони 

Шепетівського району на 2022 рік»., в якому районна держадміністрація на законних 

підставах пропонує (пропорційно надходженням до бюджетів і чисельності населення 

громад) здійснити фінансування заходів Програми тероборони району. Шепетівській МТГ 

запропоновано профінансувати конкретні заходи, що зазначено у п.п. 1, 2, 3 розділу 5 

«Обсяги та джерела фінансування» Програми (Додаток до рішення). 

     2)    Підстава для додаткового фінансування Програми  - лист командира військової 

частини А7181 (батальону тероборони Шепетівського району ТрО) підполковника Гринька 

Олега Дмитровича від 27.01.2022 № 5, в якому йдеться про прохання забезпечити терміново 

замінити кілька непридатних до експлуатації вікон першого поверху штабу ТрО (колишній 

будинок офіцерів) на метало пластикові. За порадою міського голови пропоную 

профінансувати встановлення 2 металопластикових вікон на суму 14 тис. грн. (7 тис. грн. за 1 

вікно), що відображено в п. 4 розділу 5. Програми. 

      3)   Таблиця розділу 5 Програми має також пункт 5 «Закупівля матеріалів  для 

облаштування (ремонту)  приміщення штабу ТрО та  боксів під техніку підрозділу ТрО, 

матеріалів та матеріальних цінностей для заходів територіальної оборони». Фінансування за 

цим пунктом поки що не передбачено. Проте моніторинг стану справ з ремонтом штабу, що 

я провів, показує 11 узагальнених заходів з ремонту, які не відображено серед заходів 

Програми ТрО району. На мою думку, з досвіду відомо, що на протязі року на фінансування 

невідображених заходів будуть надходити запити від керівника тероборони району і 

командира батальону ТрО. 

        З прийняттям даного рішення сесії до фіноргані буде направлено кошторис Програми:  
 

Кошторис  
Програми участі у забезпеченні завчасних заходів та у підготовці військового підрозділу 

Шепетівського району територіальної оборони на 2022 рік 

№ 

з/ 

п 

Заходи за програмою,  

що потребують фінансування з міського 

бюджету 

Обсяги 

фінансування 

(тис. грн.). 

Призначення 

Обґрунтування кошторису: 

матеріальні засоби (послуги), 

орієнтовна ціна, кількість,  орієнтовна 

сума, термін виконання 

 

1. 

 Забезпечення підрозділу і штабу 

територіальної оборони засобами 

транкінгового зв’язку Motorola DP4800 

(DP4801) (136-174МГц) 

102,0 

Виконавчий 

комітет 

3 (три) комплекти по 34 тис. грн. / шт. 

Сума: 102,0 тис. грн. 

Термін:   травень 2022  

                 

 

2. 

Забезпечення перевезення особового 

складу підрозділу територіальної 

оборони Шепетівської міської 

територіальної громади для проведення 

заходів з бойової підготовки до полігону 

у місті Хмельницький 

5,0 

Виконавчий 

комітет 

- протяжність маршруту – 200 км.; 

- орієнт. вартість рейсу – 2 500 грн.; 

- кількість поїздок – 2 ; 

- затрати часу – 6 год. 

Сума: 5 тис. грн.,  

Термін: квітень; липень 2022 

3. Забезпечення перевезення особового 

складу підрозділу територіальної 

оборони Шепетівської міської 

територіальної громади для проведення 

заходів з бойової підготовки до полігону 

у село Цвітоха 

3,2 

Виконавчий 

комітет 

- протяжність маршруту – 15 км.; 

- орієнт. вартість рейсу – 800 грн.; 

- кількість поїздок – 4 ; 

- затрати часу – 6 год. 

Сума: 3,2 тис. грн.,  

Термін: квітень; червень; вересень; 

листопад 2022 

4. Забезпечення матеріальними засобами з 

метою організації  інфраструктури 

14,0 

Виконавчий 

Проектор EPSON EB-E500 з екраном 

Сума: 14,0 тис. грн.,  



№ 

з/ 

п 

Заходи за програмою,  

що потребують фінансування з міського 

бюджету 

Обсяги 

фінансування 

(тис. грн.). 

Призначення 

Обґрунтування кошторису: 

матеріальні засоби (послуги), 

орієнтовна ціна, кількість,  орієнтовна 

сума, термін виконання 

(фондів) для розміщення та забезпечення 

роботи  штабу ТрО (Проектор з екраном) 

комітет Термін: вересень 2022 

 

 5. 

Оплата послуг з облаштування 

(ремонту) приміщення штабу ТрО та  

боксів під техніку підрозділу ТрО 

14,0 

Виконавчий 

комітет 

Виготовлення і монтаж вікон 

Кількість: 2 шт. 

Вартість: до 7 тис. грн. за шт. 

Сума: 14 тис. грн. 

Термін: березень 2022 

6 

Закупівля матеріалів для облаштування 

(ремонту)  приміщення штабу ТрО та  

боксів під техніку підрозділу ТрО 

Виконавчий 

комітет 
-- 

Всього:  138,2 тис. грн. 

 

 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній   

та оборонній роботі                   Володимир БУЧЕНКО 

 

 


