
                                                                               
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

24.06.2022 № 192 
 

Про схвалення змін до Програми „Територіальна оборона на 2022 рік“ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні“, 

Постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року №252 „Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану“, Постанови Кабінету міністрів України від 26 лютого 2022 року № 169 

„Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг в умовах воєнного стану“, Бюджетного кодексу України, Конституції 

України, Закону України „Про оборону України”  від 6 грудня 1991 року № 

1932-XII та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 

„Про Положення про територіальну оборону України‟, Закону України „Про 

основи національного спротиву“ від 16 липня 2021 року № 1702-IX, наказів та 

розпоряджень Міністерства оброни України, Генерального штабу Збройних 

Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, Закону України „Про 

правовий режим воєнного стану“ №389-VIII від 12.05.2015 року зі змінами, 

керуючись рішенням шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської територіальної громади“, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити зміни до Програми „Територіальна оборона на 2022 рік“                 

(далі – Програми), що додається. 

2. Сектору оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Пирятинської 

міської    ради     (Педяш Р.О.)  винести   Програму   „Територіальна   оборона 

на 2022 рік“   на  розгляд   чергової  сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В.  

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 



СХВАЛЕНО  

 

Рішення виконком 

міської ради  

24.06.2022 № 192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

 

„Територіальна оборона  

на 2022 рік“  

 
(нова редакція) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирятин 

2022 



 

Вступ 

Програма „Територіальна оборона на 2022 рік“ (далі – Програма) 

розроблена відповідно статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні“, 

Закону України „Про правовий режим воєнного стану“, Постанови Кабінету 

міністрів України від 11 березня 2022 року №252 „Деякі питання формування 

та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану“, Постанови Кабінету 

міністрів України від 26 лютого 2022 року № 169 „Деякі питання здійснення 

оборонних та публічних закупівель товарів, робіт в послуг в умовах воєнного 

стану“, керуючись положеннями Конституції України, Закону України від         

06 грудня 1991 року № 1932-XII “Про оборону України” та Указу Президента 

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

територіальну оборону України”, Закону України від 16 липня 2021 року   

№1702-IX “Про основи національного спротиву”, наказів та розпоряджень 

Міністерства оброни України, Генерального штабу Збройних Сил України, 

Сухопутних військ Збройних Сил України, , статті 19 Кодексу цивільного 

захисту України, Бюджетного кодексу України, рішення шістдесят дев’ятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 

237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

територіальної громади“. На місцеві органи виконавчої влади покладається 

відповідальність виконання повноважень в період військового стану, 

необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення 

національної безпеки на території Пирятинської міської територіальної 

громади,  розроблення, забезпечення реалізації програм та планів заходів у 

сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій 

від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки. 

Розробником Програми є виконавчий комітет Пирятинської міської ради . 

Співрозробником Програми є другий відділ Лубенського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – другий 

відділ Лубенського РТЦК та СП). 

Відповідальними виконавцями Програми є виконавчий комітет 

Пирятинської міської ради та другий відділ Лубенського РТЦК та СП. 

 

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

У зв’язку з складною внутрішньополітичною обстановкою, зростанням 

соціальної напруги в Україні, захопленням 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, дій диверсійно-



розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів 

забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового 

управління в державі виникла нагальна проблема в створенні  військових 

частин (підрозділів) територіальної оборони та їх матеріально-технічному 

забезпеченні, для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони 

важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і 

населення, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними 

збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку. 

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету 

виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування військових частин 

(підрозділів) територіальної оборони, що формуються, з місцевих бюджетів та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством для підтримання боєготовності та ефективного виконання 

поставлених державою завдань з територіальної оборони щодо здійснення 

заходів матеріально-технічного забезпечення військових частин (підрозділів) 

територіальної оборони, а саме: 

проведення занять з військовослужбовцями (резервістами) призначеними 

до військових частин (підрозділів) територіальної оборони та добровольчими 

підрозділами; 

дообладнання місць розміщення військових частин (підрозділів) 

територіальної оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, служби охорони 

державної таємниці, спальних приміщень для особового складу, закупівлі 

табірних наметів, обладнання місць для організації харчування на пункті 

постійної дислокації та польових умовах, шанцевого інструменту для 

організації розміщення військових частин (підрозділів) територіальної оборони 

в польових умовах); 

створення бази мобілізаційного розгортання військових частин 

(підрозділів) територіальної оборони; 

створення навчально-матеріальної бази для організації та проведення 

занять з військовослужбовцями, призначеними до складу військових частин 

(підрозділів) територіальної оборони та добровольчими підрозділами; 

обладнання місць проведення бойового злагодження (занять) з 

військовими частинами (підрозділами) територіальної оборони необхідним 

приладдям (інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та 

вогневої, медичної та інших видів підготовки; 

придбання макетів малогабаритних 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 військовими частинами (підрозділами) територіальної 

оборони з метою створення позитивного іміджу служби в військових частинах 

(підрозділах) територіальної оборони. 

 

3. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

підготовки до створення військових частин (підрозділів) територіальної 

оборони та їх матеріально-технічного забезпечення. 

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад 

другого відділу Лубенського РТЦК та СП необхідними засобами захисту, 

майном та спорядженням відповідно до існуючих норм згідно з потребами, 

організацію їх розміщення, обладнання приміщень. 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-

технічного забезпечення військових частин (підрозділів) територіальної 

оборони, створення бази мобілізаційного розгортання та навчально-

матеріальної бази для організації та проведення занять з 

військовослужбовцями, призначеними до складу військових частин 

(підрозділів) територіальної оборони, добровольчими підрозділами та 

проведення патріотичного виховання та роз’яснювальної роботи серед 

населення. 

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення 

матеріально-технічного забезпечення другого відділу Лубенського РТЦК та 

СП. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

 

4. Строки та етапи виконання Програми 

Програма буде реалізовуватися протягом 2022 року. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання заходів та звіт про використання коштів покладається на 

другий відділ Лубенського РТЦК та СП та виконком Пирятинської міської 

ради. 

 

 

 

Завідувач сектору оборонної та  

мобілізаційної роботи, цивільного  

захисту та взаємодії з правоохоронними  

органами виконкому міської ради Роман ПЕДЯШ 

 

 



 

 

 

Додаток 1 
  

П А С П О Р Т 
Програми „Територіальна оборона на 2022 рік“ 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради, Другий відділ Лубенського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки  

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови  

від 15.02.2022  № 26 

3. Розробник програми 

 

Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради, Другий відділ Лубенського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

4. Співрозробник програми 

 

Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради, Другий відділ Лубенського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради, Другий відділ Лубенського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

6. Учасник програми 

 

Виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради, Другий відділ Лубенського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

7. Термін реалізації програми 

 

2022  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм) 

бюджет Пирятинської міської територіальної 

громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

 

2 409,97 тис. грн. 

9.1. коштів міської територіальної громади 2 409,97 тис. грн. 

 

 Коштів інших джерел  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Додаток 2 
  

Ресурсне забезпечення Програми  

„Територіальна оборона на 2022 рік“ 
                                                                                                                                               тис. грн. 

 Етапи виконання програми Усього витрат на виконання 

програми 

2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 
2 409,97 2 409,97 

Кошти бюджету Пирятинської 

міської територіальної громади 

2 409,97 2 409,97 

кошти не бюджетних джерел - - 
 

Додаток 3 

 
Напрями діяльності та заходи Програми „Територіальна оборона на 2022 рік“ 

 
№ 

п/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконан

ня 

Виконавці Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансува 

ння,  

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи та 

роботи з 

мобілізаційної 

підготовки 

місцевого 

значення 

1.Оплата послуг з 

перевезення 

військовозобов’язаних, 

резервістів і добровольчих 

підрозділів, призначених до 

складу підрозділів 

територіальної оборони при 

проведенні з ними занять та 

навчань (до місць виконання 

практичних дій та у 

зворотному напрямку). 

 

 

 

2.Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю для  виконання  

повноважень органами 

місцевого самоврядування в 

період військового стану для 

забезпечення територіальної 

цілісності громади (в т.числі 

бронежелети, карімати та 

інше) 

 

 

3. Придбання продуктів 

харчування 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Придбання квіткової 

продукції для відзначення та 

вшанування пам’яті 

2022 рік 

 

Виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради,  

Другий відділ 

Лубенського 

районного 

територіального 

центру 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

 

Виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради,  

Другий відділ 

Лубенського 

районного 

територіального 

центру 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

 

Виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради, 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

 

Виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

бюджет 

Пирятинсь

кої міської 

територіаль

ної 

громади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

559,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0 

 

 

Результативним 

показником 

ефективності 

виконання заходів 

програми є 

забезпечення 

матеріально-

технічними засобами 

з метою виконання в 

повному обсязі 

покладених завдань. 



військовослужбовців 

 

5. Придбання матеріалів, 

будівельних матеріалів, 

інвентарю та інструментів, 

обладнання для проведення 

ремонтних робіт 

господарським способом,  

придбання води питної 

(зокрема бутильованої) для 

закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської 

ради 

 

 

6. Придбання джерел 

резервного живлення 

(генератори) для закладів 

загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради 

міської ради 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради, 

Пирятинський 

ліцей, 

Пирятинський 

ліцей №4, 

Пирятинський 

ліцей №6 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради, 

Пирятинський 

ліцей, 

Пирятинський 

ліцей №4, 

Пирятинський 

ліцей №6 

 

 

 

 

Залишок 

освітньої 

субвенції 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок 

освітньої 

субвенції 

 

 

540,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560,0 

 Разом     2 409,97  

 Всього     2 409,97  
 

 

 

Додаток 4 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 

 
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету  3719800,0210180, 0218220 

 
Рік Правова підстава Річний обсяг 

фінансування 

програми 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, тис. 

грн. 

С
іч

ен
ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

 

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь
 

Л
и

с
то

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь
 

2022 Рішення тридцять першої  

сесії Пирятинської  

міської ради восьмого 

скликання  

24 червня 2022 року  

№  

2 409,97   

1
 1

2
9
,9

7
 

 

 

1
 2

8
0
,0

 

 

     

 

Завідувач сектору з питань  

оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного  

захисту та взаємодію з правоохоронними  

органами виконкому міської ради                                                 Роман ПЕДЯШ 


