
           ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                               Рішення  Деражнянської   

                                                                              міської  ради               

                                                                                                від 31 серпня 2022 року 

                                                             №  
 

 

ПРОГРАМА 

організації національного супротиву на території Деражнянської міської 

територіальної громади Хмельницького району 

  

1.Паспорт 

 1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Деражнянська міська рада 

 2. Підстава для розроблення Конституція України, статті 36 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про основи 

національного спротиву», Положення 

про добровольчі формування 

територіальних громад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2021 №1449, Закону України 

«Про військовий обов'язок і військову 

службу», Закону України «Про оборону 

України», Закону України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

 
 3. Розробник програми Деражнянська міська рада, виконавчий 

комітет міської ради 

 

 
 4. Відповідальний виконавець 

програми 

Деражнянська міська рада, виконавчий 

комітет міської ради, відділ освіти, 

молоді та спорту 

  5. 

Учасники програми 

 
Деражнянська міська рада, виконавчий 

комітет міської ради, відділ освіти, 

молоді та спорту 

  6. Термін реалізації програми 2022 рік 

  7. 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет 

   



 8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

У тому числі: 

 

 

 

  

 8.1. 
коштів місцевих бюджетів 

 

 

 

 

2533,9 

 

  8.2. коштів інших джерел 500,0 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма вжиття 

заходів з організації національного спротиву на території Деражнянської 

міської територіальної громади Хмельницького району з метою підвищення 

обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого 

характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до 

національного спротиву (далі-Програма) 

 

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі 

її виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог 

законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу». Указів Президента 

України, постанов Кабінету Міністрів України є одним з пріоритетів у діяльності 

органів місцевого самоврядування, органів військового управління. Своєчасне 

попередження, вжиття упереджувальних заходів з цих питань, здійснюється 

органами державного управління усіх ланок, підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами. 

У відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про оборону України» 

виконавчі органи міської ради у галузі оборонної роботи забезпечують: 

організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, 

пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною; 

бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; 

проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий 

період;  

здійснення контролю за використанням і охороною наданих у 

встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших 

природних ресурсів згідно із законодавством; 

вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням 

частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим 

військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та 

правоохоронним органам службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, 

здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-побутових та 

інших послуг; 

організацію виробництва і поставки військам підприємствами та 

організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, 

енергетичних та інших ресурсів. 

Статтею 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

зокрема, встановлено, що з місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки місцевого значення, задоволення продовольчих потреб. 

За рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи 

та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих 

підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами. 

Фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може 

здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та 

юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Виконання військового обов'язку громадянами України у відповідності до 

ч. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

забезпечують державні органи, утворені відповідно до законів України військові 

формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування 



і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом та районні 

військові комісаріати. 

Програма спрямована на вдосконалення організації захисту населення 

громадян, які проживають на території громади. ведення військово-облікової 

роботи, здійснення мобілізаційної підготовки та проведення у разі необхідності 

мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів на території міської ради. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є вжиття заходів з організації національного спротиву на 

території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району з 

метою підвищення обороноздатності держави, надання обороні України 

всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян 

України до національного спротиву, задоволення продовольчих потреб. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування 

 

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом призначення 

уповноважених представників, які будуть приймати участь у проведенні зборів 

ініціативних груп жителів громади, проведення вивчення та погодження 

кандидатів на посади командирів добровольчих формувань територіальної 

громади, направлення, на адресу командирів військових частини Сил 

територіальної оборони Збройних Сил України відповідних рішень про 

погодження на призначення кандидатів на посади командирів добровольчих 

формувань територіальної громади разом з одним із примірників протоколу 

зборів ініціативних груп жителів громади щодо утворення добровольчих 

формувань. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету, підприємств, установ, організацій, благодійних фондів передбачених, 

зокрема для: 

- Надання всебічної допомоги командирам військових частин Сил 

територіальної оборони Збройних Сил України у формуванні та підготовці 

добровольчих загонів територіальних громад. 

- Сприяння представникам підрозділів Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України у проведенні агітаційної та роз’яснювальної роботи серед 

громадян міської територіальної громади щодо створення руху опору. 

- Організації виготовлення та передачу до Хмельницької районної 

державної адміністрації бланків посвідчень добровольця територіальної оборони 

за відповідною формою визначеною Міністерством оборони України. 

- Виготовлення бланків проводити за рахунок коштів державного бюджету, 

переданих бюджету місцевого самоврядування на виконання делегованих 

повноважень у сфері оборонної роботи. 

- Сприяти у підготовці та матеріально-технічному забезпеченні 

добровольчих формувань територіальних громад для виконання визначених 

завдань. 



           - Забезпечити автомобільним транспортом та паливно-мастильними 

матеріалами для перевезення військовозобов’язаних та резервістів під час 

проведення заходів мобілізації згідно клопотань начальника Третього відділу 

Хмельницького районного Територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки.  

          - Забезпечити організацію трьохразового харчування особового складу роти 

охорони та Третього відділу Хмельницького районного Територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки в кількості 148 чоловік з 28.02.2022 

року.  

 - Дозволити використання продуктів харчування, паливно-мастильних 

матеріалів, матеріальних цінностей, які перебувають на балансі відділу освіти, 

молоді та спорту, закладів освіти Деражнянської міської ради, для забезпечення 

потреб роти охорони та Третього відділу Хмельницького районного 

Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 
 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники. 

5.1.Основними завданнями Програми є:  

 

- підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної 

готовності Деражнянської міської територіальної громади, підприємств, установ і 

організацій - виконавців мобілізаційних завдань; 

- забезпечення захисту стратегічних об'єктів та жителів громади від 

терористичних загроз, а також життєдіяльності створених загонів ТрО; 

- якісна підготовка громадян до військової служби, призову та мобілізації, 

забезпечення ведення військового обліку відповідно до законодавства України. 

 - організація комплексної системи заходів для поліпшення матеріального 

становища особового складу добровільного формування. 

 

5.2. Програма передбачає виконання наступних основних заходів: 

 

- фінансове забезпечення виконання передбачених законодавством заходів 

щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на території громади 

людських і транспортних ресурсів, у тому числі здійснення контролю за станом 

мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об’єктами 

спільної власності міської територіальної громади і перебувають в управлінні 

Деражнянської міської ради, а також доставка військовозобов'язаних на збірні 

пункти та до місць дислокації військових частин; 

- вжиття заходів з організації національного спротиву на території 

Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району з метою 

підвищення обороноздатності держави, надання обороні України 

всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян 

України до національного спротиву, задоволення продовольчих потреб. 

- надання адресної соціальної, матеріальної допомоги членам особового 

складу добровільного формування “БАЛУ”. 

 

 

 



5.3. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету на 2022 рік. Фінансування Програми також може 

здійснюватися з інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. 

 

 

5.4.Очікувані результативні показники Програми: 

 

В результаті виконання заходів Програми буде забезпечено:  

проходження медичних оглядів, розшук мобілізованих, які ухиляються від 

виконання військового обов’язку військову службу в Збройних Силах України, їх 

доставка до збірних пунктів, місць дислокації військових частин; 

підтримання у належному стані системи оповіщення, збору та відправки 

мобілізаційних ресурсів в особливий період; 

вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів; 

належний рівень захисту стратегічних об'єктів та громадян Деражнянської 

міської територіальної громади від терористичних та інших загроз; 

          задоволення продовольчих потреб; 

забезпечення  автомобільним транспортом та паливно-мастильними 

матеріалами; 

забезпечення організацією трьохразового харчування особового складу роти 

охорони та Третього відділу Хмельницького районного Територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки в кількості 148 чоловік з 28.02.2022 

року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

викон

а ния 

заходу 

(роки) 

Виконавці 

Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтов ні 

обсяги 

фінансу- 

вання 

(вартість) 

тис. грн. 

Очікуваний результат 

1. 

1. Підготовка 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

добровольчих 

формувань 

Деражнянської 

міської 

територіальної 

громади для 

виконання 

визначених 

завдань 

1.1.Паливно - мастильні матеріали (дизпаливо, 

бензин, газ)  2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
161,3 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.2.Системи оповіщення та засоби зв’язку 

2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
107,5 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.3. Тепловізори  

2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
330,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.4. Світильники та освітлювальна арматура 

(прожектор) 2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
3,1 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.5 Придбання ліхтарів 

2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
3,1 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.6. Медичне обладнання та вироби медичного 

призначення (аптечки) 2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
0,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.7. Військовий одяг, взуття, спорядження, 

екіпірування 2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
371,9 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.8. Генератори 

2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
50,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.9. Комп’ютера, комп’ютерне обладнання та 

приладдя 2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
70,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 



1.10. Будівельні товари і матеріали, інструменти, 

знаряддя та  господарський інвентар 2022 Міська рада 
Місцевий 

бюджет 
142,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.11. Перевірка та оцінка стану мобілізаційної 

готовності, підприємств, установ, організацій 

громади 

2022 Міська рада 
Не 

потребує 

фінансува

ння 

--- 
Підвищення стану 

мобілізаційної 

готовності 

1. Підготовка 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

добровольчих 

формувань 

Деражнянської 

міської 

територіальної 

громади для 

виконання 

визначених 

завдань 

1.12. Організація утримання на підприємствах 

громади незнижувальних запасів матеріально-

технічних засобів, товарів та сировини для їх 

виробництва 
2022 

Керівники 

органів 

управління та 

підприємств 

громади 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

--- 

Підвищення готовності 

підприємств до 

виконання 

мобілізаційних завдань 

 

1.13 Паливно-мастильні матеріали та інше 
2022 ЖЕК Місцевий 

бюджет 
500,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 
1.14 Відшкодування коштів за продукти 

харчування та паливно-мастильних матеріалів 
2022 

Міська рада, 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет 
155,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.15 Заходи, роботи та послуги з територіальної 

оборони (придбання предметів, матеріалів, 

обладнання, паливно мастильних матеріалів 

(дизельне паливо - 268 000 грн., моторне  масло - 

20 000 грн.), придбання шин для шкільних 

автобусів - 100 000 грн., придбання запчастин до 

шкільних автобусів на непередбачувані  ремонти 

- 55 000 грн.),  придбання продуктів харчування - 

35 000 грн., на оплату послуг, крім комунальних - 

50 000 грн. (непередбачувані  ремонти автобусів) 

2022 
Відділу освіти, 

молоді та 

спорту 
Місцевий 

бюджет 
520,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 

1.16. Генератор 
2022 

Відділу освіти, 

молоді та 

спорту 
Місцевий 

бюджет 
50,0 

Підвищення готовності 

органів управління 

територіальної оборони 



2. 2.Надання 

адресної  

матеріальної 

допомоги 

членам  

добровільного 

формування 

“БАЛУ”. 

Надання адресної матеріальної допомоги 2022 Відділ праці та 

соціального 

забезпечення 

Місцевий 

бюджет 
70,0  Забезпечення соціальної  

захищеності членів  

добровільного 

формування 

 ВСЬОГО: 2533,9  

 

7. Контроль за виконанням Програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюються Деражнянською міською радою, а також постійною 

комісією Деражнянської міської ради. Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Виконавці (учасники), які визначені у Програмі, щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, протягом 

терміну її дії, письмово інформують Деражнянську міську раду про хід реалізації заходів, передбачених Програмою. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                                                                                           Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 

 

 


