
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять першої сесії сьомого скликання 

 

 

01 грудня 2017 року № 295 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми „Територіальна оборона“  

на 2017-2018 роки 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи лист Пирятинської районної державної адміністрації         

від 14.11.2017 № 01-42/639, висновки та рекомендації постійних комісій, міська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 60 

про затвердження Програми „Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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1. Вступ 

 

 Відповідно до положень Конституції України, статей 13, 27 Закону 

України „Про місцеві державні адміністрації“, статей 28, 42 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу 

України, Законів України „Про оборону України“, „Про Збройні Сили 

України“, Указів Призидента України від 23.09.2016 № 406 „Про Положення 

про територіальну оборону України“ та від 11.02.2016 № 44/2016 „Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних Сил України Національної гвардії та 

Державної прикордонної служби України“, розпорядження голови Полтавської 

обласної державної адміністрації від 18.07.2014 № 261 „Про створення та 

всебічне забезпечення загонів оборони на території області“, на місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та на районні військові 

комісаріати покладається відповідальність за всебічну підготовку 

військовозобов’язаних до захисту Батьківщини. Військово-патріотичне 

виховання громадян України є важливим елементом будівництва Збройних Сил 

України та підтримки їх боєздатності. Дана Програма розроблена з метою 

створення загонів територіальної оборони і матеріального забезпечення у              

2017-2018 роках для виконання покладених на них завдань. 

 

2. Оцінка поточної ситуації 

 

Для створення та забезпечення загонів територіальної оборони, 

виконання покладених на них завдань у Пирятинському районному 

військовому комісаріаті відсутні кошти. У Пирятинській районній державній 

адміністрації такі кошти також не передбачені. 

 Таким чином, на даний час існує проблема у всебічному забезпеченні  

створення і функціонування загонів територіальної оборони міста Пирятин та 

Пирятинського району. 

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

Програма розроблена у зв’язку з різким ускладненням 

внутрішньополітичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, 

захоплення незаконно створеними збройними формуваннями проросійського 

спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних 

комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ 

Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки 

Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення 

інших територій України. Прийняття Програми направлене на захист 

суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки, підтримку військових формувань, які забезпечують  

захист державного кордону України, важливих (стратегічних) об’єктів і 

комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 



території і населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно 

створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і 

правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які 

перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 

формуваннях. 

З причин недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету 

виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування з бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади, або інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.  

4. Мета Програми 

 Основною метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-

технічного забезпечення потреб Пирятинського районного військового 

комісаріату, загонів територіальної оборони міста Пирятин та Пирятинського 

району, а саме: забезпечення продуктами харчування, предметами речового 

майна і спорядження, придбання засобів зв’язку та відео нагляду, паливно-

мастильних матеріалів, відшкодування вартості послуг з перевезення загонів 

територіальної оборони та майна з метою сприяння підтримання боєготовності 

та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і 

незалежності України, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру. 

 

5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

Єдиним способом розв’язання зазначеної проблеми є фінансування за 

рахунок коштів місцевих бюджетів. Фінансування даних заходів з інших 

джерел заборонені законодавством. 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем з продовольчого 

та матеріально-технічного забезпечення предметами речового майна і 

спорядження, засобами зв’язку та відео спостереження, паливно-мастильними 

матеріалами, іншими предметами життєзабезпечення, організації нагляду за 

дорожнім рухом на найбільш важливих ділянках доріг державного значення, 

відшкодування послуг з автоперевезення, захисту і охорони важливих 

(стратегічних) об’єктів, комунікацій, органів влади. 

Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо 

здійснення матеріально-технічного забезпечення та підвищення бойової 

готовності Пирятинського районного військового комісаріату, загонів 

територіальної оборони міста Пирятин та району.  

 

 

 

 



6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2017-2018 роки становить – 

1467160,0 гривень (один мільйон чотириста шістдесят сім тисяч сто шістдесят 

гривень). 

Джерело фінансування Програми – районний бюджет 733580,0 гривень,  

бюджет міської об’єднаної територіальної громади – 733580,0 гривень. 
 

7. Строки та етапи виконання Програми    
      

Термін реалізації Програми – 2017-2018 роки. 

 

8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми: 

 

№ 

п/п 

Завдання Напрямки фінансування 

1 Придбання речового майна (військові 

намети, пов’язки розрізнення або 

шеврони, ліжка, постільні білизни, 

матраци, подушки), посуд (миски, 

кружки, ложки, казанки індивідуально- 

польові, фляги індивідуально- польові), 

спорядження, засобів зв’язку та відео 

нагляду, закупівля та придбання 

продуктів харчування, медикаментів, 

оплата послуг з автоперевезення 

особового складу загонів 

територіальної оборони і роти охорони 

та майна під час проведення учбових 

зборів, навчань, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, а також 

техногенного і природного характеру; 

забезпечення та облаштування місць 

проведення практичних занять з 

вогневої та тактичної підготовки.  

Придбання обладнання (макети 

озброєння, мішені, підйомники для 

мішеней, стенди, піраміди для зброї), 

оргтехнікика (принтер), кацелярське 

приладдя. 

  

 

Оплата послуг автоперевезення; 

 

Придбання засобів зв’язку- радіостанцій; 

 

Придбання обладнання для проведення 

теоретичних та практичних занять з 

вогневої і тактичної підготовки; 

 

Придбання речових мішків; 

 

Придбання для загонів територіальної 

оборони постільної білизни та посуду 

 

Придбання для загонів територіальної 

оборони продуктів харчування та 

медикаментів 

 

Придбання ліжок  

 

Придбання речового майна військових 

наметів та пов’язок (шевронів) розрізнення 

 

Облаштування місця проведення 

практичних занять з вогневої та тактичної 

підготовки  

 

Придбання друкарської продукції, 

канцелярського приладдя, оргтехніки, 

оплати поштових витрат та витратні 

матеріали оргтехніки; 

 

Придбання засобів зовнішнього 

відеоспостереження за об’єктами 

особливого значення 



9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

Реалізація Програми дасть змогу досягти ефективності в створенні та 

виконанні заходів по забезпеченню матеріально-технічними засобами загонів 

територіальної оборони Пирятинського районного військового комісаріату.  

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка 

населення і транспортних ресурсів, підготовка громадян до служби в загонах 

територіальної оборони, підняття рівня бойової готовності загонів 

територіальної оборони, виконання завдань за призначенням та забезпечення 

можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни та 

активне усвідомлення населенням, що захист України – конституційний 

обов’язок кожного її громадянина. 

Додаткове залучення коштів з районного бюджету та бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади надасть можливість Пирятинському 

районному військовому комісаріату якісно та ефективно здійснювати роботу з 

забезпечення загонів територіальної оборони міста Пирятин та Пирятинського 

району у 2017-2018 роках.  

 

10. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням Програми 

 

Безпосереднє виконання Програми покладається на Пирятинський 

районний військовий комісаріат. 

Контроль за використанням коштів покладається на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва міської ради (Йощенко В.М.). 

 

11. Додатки 

11.1. Паспорт 

Програми „Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми – Пирятинська районна державна 

адміністрація. 

2. Дата, номер та назва розпорядчого документа про розроблення 

Програми –  розпорядження міського голови від 17.02.2017 № 17 

3. Розробник Програми – Пирятинський районний військовий комісаріат. 

4. Відповідальний виконавець Програми – Пирятинський районний 

військовий комісаріат, фінансове управління міської ради. 

5. Учасники Програми – Пирятинська районна рада, Пирятинська міська 

рада.  

6. Термін реалізації Програми – 2017-2018 роки. 



7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми –  

районний бюджет і бюджет міської об’єднаної територіальної громади. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

– 1467160,0 гривень, в тому числі за рахунок районного бюджету –                  

733580,0 тисяч гривень, за рахунок бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади– 733580,0 тисяч гривень.  

 

11.2. Ресурсне забезпечення   

Програми „Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки 
                                                                                                                     гривень 

 Етапи виконання програми Усього витрат на виконання 

програми 2017 рік 2018 рік 

обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

733580,0 733580,0 1467160,0 

обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: за видами 

місцевих бюджетів 

733580,0 733580,0 1467160,0 

районний бюджет 366790,0 366790,0 733580,0 

бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади 
366790,0 366790,0 733580,0 

кошти не бюджетних джерел - - - 

№ 

п/п Найменування видатків 

 2017 

рік 

(грн.) 

2018 

рік 

(грн.) 

Всього 

(грн.) 

1. Оплата послуг для 

автоперевезення особового 

складу загонів територіальної 

оборони і роти охорони та майна 

під час проведення учбових 

зборів, навчань, здійснення 

заходів по обороні району, 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, а також 

техногенного і природного 

характеру 

Районний 

бюджет 
10000 10000 20000 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 10000 10000 20000 

2. Придбання друкарської 

продукції, канцелярського 

приладдя, оргтехніки (принтер), 

оплати поштових витрат та 

витратні матеріали оргтехніки 

для організації функціонування 

загонів територіальної оборони 

Районний 

бюджет 
3750 - 3750 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

3750 - 3750 

3. Придбання засобів зв’язку 

радіостанції: стаціонарна для 

штабу територіальної оборони і 

персональні для загонів 

територіальної оборони 

Районний 

бюджет 
5875 5875 11750 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

5875 5875 11750 



 

 

 

4. Придбання обладнання для 

проведення теоретичних та 

практичних занять з вогневої і 

тактичної підготовки загонів 

територіальної оборони (макети 

озброєння, мішені, підйомники 

для мішеней, стенди, піраміди 

для зброї) 

Районний 

бюджет 
6000 6000 12000 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 
6000 6000 12000 

5. Придбання для загонів 

територіальної оборони 

постільної білизни  (постільні 

набори, матраци, подушки 

простирадла), посуд (миски, 

кружки, ложки, казанки 

індивідуально- польові, фляги 

індивідуально- польові) 

Районний 

бюджет 
99081,25 99081,25 198162,5 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 
80081,25 99081,25 198162,5 

6. Придбання для загонів 

територіальної оборони 

продуктів харчування та 

медикаментів 

Районний 

бюджет 
143250 143250 286500 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

143250 143250 286500 

7. Придбання ліжок для загонів 

територіальної оборони 

Районний 

бюджет 
77593,75 77593,75 155187,5 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

59708,75 77593,75 155187,5 

8. Придбання для загонів 

територіальної оборони речового 

майна військових наметів, 

речових мішків та пов’язок 

(шевронів) розрізнення. 

Районний 

бюджет 
8115 8115 16230 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

45000,00 8115 16230 

9. Облаштування місця проведення 

практичних занять з вогневої та 

тактичної підготовки для загонів 

територіальної оборони 

Районний 

бюджет 
5000 5000 10000 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

5000 5000 10000 

10. Придбання засобів зовнішнього 

відеоспостереження за об’єктами 

особливого значення 

Районний 

бюджет 
10000 10000 20000 

Бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

10000 10000 20000 

 

ВСЬОГО 

 
733580,0 733580,0 1467160,0 



11.3. Напрями діяльності та заходи  

Програми „Територіальна оборона“  

на 2017-2018 роки 

 
№ 

п/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван-

ня, тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та 

забезпечення 

матеріально-

технічними 

засобами  

загонів 

територіально

ї оборони 

міста Пирятин 

та 

Пирятинськог

о району 

Закупівля речового 

майна, засобів зв’язку 

та 

відеоспостереження, 

спорядження, 

придбання продуктів 

харчування, 

медикаментів, інших 

предметів 

життєзабезпечення 

(згідно з потребами), 

надання послуг з 

автоперевезення 

загонів 

територіальної 

оборони  та роти 

охорони під час 

охорони та оборони  

важливих об’єктів 

розташованих на 

території міста та 

району, а також 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного і 

природного характеру  

2017- 

2018 

роки 

Пирятин-

ський 

районний 

військовий 

комісаріат 

 

Районний 

бюджет 

 

 

 

 

 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

733580,0 

 

 

 

 

 

 

733580,0 

Своєчасне 

здійснення 

заходів  щодо 

підтримання 

боєготовності та 

ефективного 

виконання 

завдань по 

захисту 

державного 

суверенітету і 

незалежності 

України, а 

також ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного і 

природного 

характеру 

загонами 

територіальної 

оборони  

 Разом     1467160,0  

 

 

 

 

Районний військовий комісар О.В. Грицун 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 
01 грудня 2017 року 


