
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, на підставі статті 2.6.4. Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 
обласної ради  від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та доповненнями), обласна 
рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести до обласної Цільової програми територіальної оборони у 
Миколаївській області на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 27 липня 2017 року № 15, зміни та доповнення, що додаються. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                          В.В. Москаленко 

Про внесення змін та доповнень  
до обласної Цільової програми 
територіальної оборони у Миколаївській 
області на 2017-2018 роки 

Двадцять перша позачергова 
сесія сьомого скликання 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
 

   
 
 

Зміни та доповнення, 
що вносяться до обласної Цільової програми територіальної оборони у 

Миколаївській області на 2017-2018 роки 
 

1. В абзаці другому розділу 1 «Загальні положення» слово «загонів» 
замінити словами «частин та підрозділів». 

 
2. В абзацах третьому та п’ятому розділу 3 «Очікувані результати» слова 

«загонів» замінити словами «частин та підрозділів». 
 
3. Доповнити пункт 3 додатка 1 «Паспорт обласної Цільової програми 

територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки» після 
абзацу дев’ятого новими абзацами десятим та одинадцятим такого змісту: 

 
«спільна директива Міністерства оборони України та Генерального штабу 

Збройних Сил України від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1дск «Про проведення 
додаткових організаційних заходів у Збройних Силах України в 2018 році»; 

 
«директива командувача військ оперативного командування «Південь»  

від 02 лютого 2018 року № 1дск «Про проведення організаційних заходів у 
військах оперативного командування «Південь» у 2018 році». 

 
4. У додатку 2 «Завдання і заходи щодо реалізації обласної Цільової 

програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки»: 
 
1) у пунктах 2, 3, 6, 7 слова «загонів» замінити словами «частин та 

підрозділів». 
 
2) пункт 8 викласти у такій редакції: 
 

«8. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення частин та 
підрозділів територіальної оборони предметами бойового обмундирування та 
екіпірування, наметами, ліжками одно- та двоярусними, системами опалення 
для наметів, предметами гігієни, спальними системами, килимами спальними 
польовими ізоляційними, засобами та матеріалами для облаштування 
польового табору, приладдям для дотримання особистої гігієни та 
матеріалами для їх виготовлення, комплектами польового індивідуального 
посуду, засобами зв’язку та автоматизації, послугами зв’язку (у тому числі 
мережею Інтернет), комп’ютерною, електронно-обчислювальною технікою та 
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периферійним обладнанням, оргтехнікою, виробами криптографічного 
захисту інформації.  

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

3) пункт 9 викласти у такій редакції: 
 

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

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

 
4) пункт 10 викласти у такій редакції: 
 

«10. З метою підготовки особового складу частин та підрозділів 
територіальної оборони Миколаївської області згідно з планом 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 та навчальної 
матеріальної бази, комплектами одноразового посуду 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». 

 
5. У рядках 3 та 4 додатка 3 «Розрахунок очікуваних результатів виконання 

обласної Цільової програми територіальної оборони  у Миколаївській області на 
2017-2018 роки» слова «загонів» замінити словами «частин та підрозділів». 
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6. У додатку 4 «Орієнтовні обсяги та визначення джерел фінансування 

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

 
1) графу 2 «Зміст заходу» пункту 1 викласти у такій редакції: 

 
«Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення частин та підрозділів 

територіальної оборони предметами бойового обмундирування та 
екіпірування, наметами, ліжками одно- та двоярусними, системами опалення 
для наметів, предметами гігієни, спальними системами, килимами спальними 
польовими ізоляційними, засобами та матеріалами для облаштування 
польового табору, приладдям для дотримання особистої гігієни та 
матеріалами для їх виготовлення, комплектами польового індивідуального 
посуду, засобами зв’язку та автоматизації, послугами зв’язку (у тому числі 
мережею Інтернет), комп’ютерною, електронно-обчислювальною технікою та 
периферійним обладнанням, оргтехнікою, виробами криптографічного 
захисту інформації (п.8 заходів)». 

 
2) графу 2 «Зміст заходу» пункту 2 викласти у такій редакції: 

 
«З метою підготовки особового складу частин та підрозділів територіальної 

оборони Миколаївської області згідно з планом 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 та навчальної матеріальної бази, 
комплектами одноразового посуду та канцелярськими товарами (п.10 заходів)». 

 
 

__________________________________________________ 
 
 
 
 

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