
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 15 

Миколаїв   
 
 
 
Про затвердження обласної Цільової 
програми територіальної оборони у 
Миколаївській області на 2017-2018 роки 

 

 
 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект обласної Цільової 
програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки, з 
метою поліпшення координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, органів військового управління області щодо 
забезпечення належного рівня підготовки та ведення територіальної оборони у 
Миколаївській області обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА : 
 
 

1. Затвердити обласну Цільову програму територіальної оборони у 
Миколаївській області на 2017-2018 роки (далі - Програма), що додається. 

 
2. Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам, 

об’єднаним територіальним громадам розробити і затвердити відповідні 
програми з урахуванням вимог чинного законодавства та затвердженої цим 
рішенням Програми.  

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації. 
 
 
Голова обласної ради                                                                   В.В. Москаленко 

Чотирнадцята 
позачергова сесія 
сьомого скликання 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
27 липня 2017 року № 15 

 
 

Обласна Цільова програма 
територіальної оборони  у Миколаївській області на  

2017-2018 роки 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Обласну Цільову програму територіальної оборони  у Миколаївській 
області на 2017-2018 роки розроблено відповідно до Бюджетного кодексу 
України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
«Про оборону України», Указу Президента України від 01 травня 2014 року  
№ 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави», 
Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом 
Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016. 

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів 
військового управління та громадськості з метою забезпечення заходів щодо 
підготовки та ведення територіальної оборони у Миколаївській області (далі - 
територіальна оборона), матеріально-технічного забезпечення загонів 
територіальної оборони області, проведення навчань зазначених підрозділів з 
метою покращення обороноздатності держави. 
 З урахуванням зазначеного вище необхідно завчасно у мирний час 
створити сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо 
удосконалення: 
 формування та розгортання в особливий період підрозділів 
територіальної оборони; 
 організації та підтримання у постійній готовності системи управління 
територіальною обороною в області; 
 тактичної, тактико-спеціальної, інженерної, вогневої, медичної та 
психологічної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони; 
 взаємодії обласної та районних державних адміністрацій, 
правоохоронних органів і органів військового управління під час підготовки до 
виконання та під час виконання завдань територіальної оборони; 
 військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, 
прищеплення почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини, міста, 
селища, своєї родини.  

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12
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РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Метою Програми є: 
 забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

обороноздатності держави, налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних 
Сил України та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.  

Комплексне здійснення заходів щодо:  
підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони 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 особового складу та 
підрозділів територіальної оборони; 
 створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час 
особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за 
призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 
відпрацювання  навичок бойової підготовки. 

З метою забезпечення виконання заходів територіальної оборони у 
Миколаївській області необхідна ефективна  підтримка місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в матеріально-технічному 
забезпеченні та проведенні навчань підрозділів територіальної оборони області, 
проведенні інших заходів з територіальної оборони. 

Оптимальним варіантом є затвердження і виконання обласної Цільової 
програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки та 
об'єднання зусиль органів військового управління і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування для здійснення визначених нею 
заходів.  

 
Основними завданнями Програми є: 
 
координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, органів військового управління в забезпеченні 
ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в 
частині організації територіальної оборони області; 

комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних із здійсненням 
заходів територіальної оборони;  

матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони, в 
тому числі загонів територіальної оборони; 

проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання  навичок 
бойової підготовки підрозділами територіальної оборони;  

організація своєчасної доставки документів штабу зони територіальної 
оборони з обмеженим доступом до штабів районів територіальної оборони  в 
мирний час та особливий період.  

Завдання і заходи щодо реалізації Програми наведено у додатку 2. 
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РОЗДІЛ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Виконання Програми дасть змогу: 
активізувати діяльність органів виконавчої влади, пов’язану з 

організацією територіальної оборони, удосконалити механізм координації 
роботи із залучення до цього процесу місцевих органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування; 

забезпечити боєздатність загонів територіальної оборони шляхом:  
- матеріально-технічного забезпечення обмундируванням, взуттям, 

бронежилетами, амуніцією, наметами для розгортання в польових умовах; 
- організації проведення навчань, зборів, тренувань загонів територіальної 

оборони. 
Розрахунок очікуваних результатів виконання обласної Цільової програми 

територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки наведено у 
додатку 3. 

 
 

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів обласного, міських (міст обласного значення) та районних бюджетів у 
межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а 
також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Орієнтовні обсяги та визначення джерел фінансування окремих заходів 
Програми наведено у додатку 4. 

 
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ПРОГРАМИ 
 

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює сектор 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. Голови районних державних адміністрацій, виконавчі 
органи міських (міст обласного значення) рад, Миколаївський обласний 
військовий комісаріат, підрозділи облдержадміністрації, інші виконавці 
забезпечують виконання заходів Програми та щороку до 20 січня інформують 
сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації про їх виконання. 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату облдержадміністрації щороку до 01 лютого інформує постійну комісію 
обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації про хід виконання заходів Програми.  
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                                            Додаток 1 
до Програми 

 
 
 

П А С П О Р Т 
обласної Цільової програми територіальної оборони  у Миколаївській області  

на 2017-2018 роки 
 

1. Програму затверджено рішенням обласної ради від 27.07.2017 р. №15 
 

2. Ініціатор розроблення Програми - сектор взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

 
3. Підстави для розроблення Програми:  
 
Закони України:  
 
«Про місцеві державні адміністрації»; 
«Про місцеве самоврядування в Україні»; 
«Про оборону України»; 
 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 
 
Укази Президента України: 
 
від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про Положення про територіальну 

оборону України»; 
від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення 

обороноздатності держави». 
 
4. Координатор Програми - сектор взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 
 
5. Відповідальні виконавці: Миколаївський обласний військовий 

комісаріат (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, Миколаївська обласна державна адміністрація. 

 
6. Строк виконання - 2017-2018 роки. 
 
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.  
 
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів обласного, міських (міст обласного значення) та районних бюджетів у 
межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а 
також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12


 
Продовження додатка 1 
до Програми 
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Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 

(тис. грн) 
Усього 

У тому числі за роками 

2017 2018 

обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети 

9319,280 3927,060 5392,220 

інші джерела 
фінансування - - - 

Усього: 9319,280 3927,060 5392,220 

 
Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми 

визначається рішенням обласної ради в установленому чинним законодавством 
порядку в межах можливостей дохідної частини обласного бюджету. 

 
 
 

Завідувач сектору взаємодії  
з правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації                                   Р.П. Фісун  
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Додаток 2 
до Програми  

 
Завдання і заходи 

щодо реалізації  обласної Цільової програми територіальної оборони  у 
Миколаївській області на 2017-2018 роки 

 
 

 
1. Забезпечити розроблення та прийняття в установленому чинним 

законодавством порядку відповідних місцевих програм територіальної 
оборони  у Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

 
Райдержадміністрації, виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) рад (за узгодженням), 
об’єднані територіальні громади (за 
узгодженням). 
 
Вересень-жовтень 2017 року. 
 

2. Проводити системний аналіз стану бойової готовності загонів 
територіальної оборони області. За результатами розробляти заходи щодо 
поліпшення роботи з організації підготовки та проведення навчань, зборів, 
тренувань загонів територіальної оборони. 

 
Миколаївський обласний військовий комісаріат 
(за узгодженням), райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням), об’єднані 
територіальні громади (за узгодженням).  
 
Щороку. 
 

3 Організовувати та проводити заняття з особовим складом загонів 
територіальної оборони в системі «Єдиний всеукраїнський стрілецький день», 
навчання, збори, тренування. 

 
Миколаївський обласний військовий комісаріат 
(за узгодженням). 
 
Щороку відповідно до плану підготовки 
територіальної оборони.  
 

 
 



 
Продовження додатка 2 
до Програми 
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4. Щороку до 20 січня надавати обласній державній адміністрації 
інформацію про хід виконання Програми. 

 
Райдержадміністрації, виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) рад (за узгодженням), 
об’єднані територіальні громади (за 
узгодженням), Миколаївський обласний 
військовий комісаріат (за узгодженням), 
підрозділи облдержадміністрації, які є 
виконавцями заходів Програми. 
 
2018-2019 роки. 
 

 5. Щороку до 01 лютого інформувати постійну комісію обласної ради з 
питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної 
політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової 
інформації про виконання заходів Програми (відповідно до кожного пункту). 
 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 
 
2018-2019 роки. 

 
6. Вивчати питання щодо необхідності та доцільності виділення коштів 

на поліпшення матеріально-технічного забезпечення загонів територіальної 
оборони, проведення навчань, зборів, тренувань загонів територіальної 
оборони під час розгляду питання щодо затвердження обласного та місцевих 
бюджетів, внесення до них відповідних змін, враховуючи стан економічного 
розвитку регіону та вимоги чинного бюджетного законодавства. Залучати на 
ці цілі кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, 
районні ради, виконавчі органи міських (міст 
обласного значення) рад (за узгодженням), 
об’єднані територіальні громади (за узгодженням), 
постійна комісія обласної ради з питань законності, 
депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв’язків з органами 
місцевого самоврядування та засобами масової 
інформації, Миколаївський обласний військовий 
комісаріат (за узгодженням). 
 
2017-2018 роки. 



 
Продовження додатка 2 
до Програми 

 

8 

 
7. В установленому чинним законодавством порядку вжити заходів 

щодо передбачення у місцевих бюджетах на 2017 – 2018 роки коштів на 
матеріально-технічне забезпечення загонів територіальної оборони 
відповідно до Положення про територіальну оборону України, затвердженого 
Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016. 

 
Райдержадміністрації, виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) рад, об’єднані 
територіальні громади (за узгодженням), 
Миколаївський обласний військовий комісаріат (за 
узгодженням). 
 
2017-2018 роки. 

 
8. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення стрілецького 

батальйону територіальної оборони предметами бойового обмундирування та 
екіпірування (бойовий єдиний комплект), наметами, системами опалення для 
наметів, предметами гігієни, модульними всесезонними спальними 
системами, килимами спальними польовими ізоляційними, комплектами 
польового індивідуального посуду. 

 
Облдержадміністрація, Миколаївський обласний 
військовий комісаріат (за узгодженням), 
райдержадміністрації, виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) рад, об’єднані 
територіальні громади (за узгодженням). 
 
2017-2018 роки. 
 

9. З метою формування та використання резерву речового майна 
стрілецького батальйону територіальної оборони забезпечити закупівлю, облік, 
зберігання та використання предметів матеріально-технічного забезпечення 
стрілецького батальйону територіальної оборони. 

 
Миколаївський обласний військовий комісаріат  
(за узгодженням). 
 
2017-2018 роки. 

 
10. З метою підготовки особового складу загонів територіальної оборони 

Миколаївської області згідно з планом підготовки територіальної оборони 
здійснювати заходи щодо забезпечення перевезення особового складу та 
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керівного складу військових комісаріатів для організації і проведення навчань, 
зборів, тренувань шляхом надання транспортних послуг, забезпечення 
матеріалами для виготовлення мішеней, оргтехнікою та канцелярськими 
товарами. 

 
Облдержадміністрація, Миколаївський обласний 
військовий комісаріат (за узгодженням), 
райдержадміністрації, виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) рад, об’єднані 
територіальні громади (за узгодженням). 
 
2017-2018 роки. 
 

11. Погоджувати з постійною комісію обласної ради з питань 
законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, 
зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації 
напрями використання коштів, виділених з обласного бюджету на виконання 
заходів Програми. 
 

Миколаївський обласний військовий комісаріат  
(за узгодженням). 
 
2017-2018 роки. 
 

 
 



10 
 

     Додаток 3 
до Програми  

 
Розрахунок очікуваних результатів  

виконання обласної Цільової програми територіальної оборони  у Миколаївській області на 2017-2018 роки 
 

 

Назва показника Одиниці виміру 
Роки 

2017  2018  
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, налагодження дієвої співпраці 
підрозділів Збройних Сил України та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері шляхом підготовки особового складу 

підрозділів територіальної оборони 
Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) Тис. гривень 3927,060 5392,220 
Показники продукту:    
кількість проведених навчань, зборів, тренувань загонів 
територіальної оборони  

Одиниць 84 168 

кількість особового складу  загонів територіальної оборони, які 
пройшли підготовку  

Одиниць 1940 2000 

 
 
 
Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату облдержадміністрації                                                            Р.П. Фісун  



  
Додаток 4 
до Програми 

 
Орієнтовні обсяги та визначення джерел фінансування 

окремих заходів обласної Цільової програми територіальної оборони  у Миколаївській області на  2017-2018 роки 
 

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Джерело 
фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансового 
забезпечення 

(тис. грн) 
Всього У тому числі за 

роками 
2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Поліпшувати матеріально-технічне забезпе-
чення стрілецького батальйону терито-
ріальної оборони предметами бойового 
обмундирування та екіпірування (бойовий 
єдиний комплект), наметами, системами 
опалення для наметів, предметами гігієни, 
модульними всесезонними спальними 
системами, килимами спальними польовими 
ізоляційними, комплектами польового 
індивідуального посуду. (п.8 заходів). 

Облдержадміністрація, 
Миколаївський обласний 

військовий комісаріат  
(за узгодженням), 

райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) 

рад, об’єднані 
територіальні громади  

(за узгодженням). 

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети. 

8749,480 3898,000 4851,480 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. 

З метою підготовки особового складу загонів 
територіальної оборони Миколаївської 
області згідно плану підготовки 
територіальної оборони здійснювати заходи 
щодо забезпечення перевезення особового 
складу та керівного складу військових 
комісаріатів для організації і проведення 
навчань, зборів, тренувань шляхом надання 
транспортних послуг, забезпечення 
матеріалами для виготовлення мішеней, 
оргтехнікою та канцелярськими товарами 
(п.10 заходів). 

Облдержадміністрація, 
Миколаївський обласний 

військовий комісаріат  
(за узгодженням), 

райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) 

рад, об’єднані 
територіальні громади  

(за узгодженням). 

Обласний 
бюджет, 
місцеві 

бюджети. 

569,800 29,060 540,740 

 ВСЬОГО:   9319,280 3927,060 5392,220 
 

*Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається рішенням обласної ради в установленому 
чинним законодавством порядку в межах можливостей дохідної частини обласного бюджету 
 
 
 
 
 
 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату облдержадміністрації                                                        Р.П. Фісун  
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