
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження обласної Цільової 
програми територіальної оборони у 
Миколаївській області на 2022-2026 роки 
 

Десята позачергова сесія 
восьмого скликання 

 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи 
національного спротиву», розглянувши проект обласної Цільової програми 
територіальної оборони у Миколаївській області на 2022-2026 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 2022-2026 роки (далі - Програма), що додається. 

 
2. Рекомендувати сільським, селищним, міським, районним радам 

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 захисту прав і свобод людини, законності і 
правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, комунікативної політики. 
 
 
Голова обласної ради                                                                Ганна  ЗАМАЗЄЄВА 
 



Додаток 1 
до Програми 
 
 

ПАСПОРТ 
обласної Цільової програми територіальної оборони  у Миколаївській області  

на 2022-2026 роки 
 
 

1 Ініціатор  Сектор взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації 

2 Розробник 
 
 
Співрозробник 

Сектор взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 
Окрема бригада територіальної оборони 
Миколаївської області 

3 Дата, номер і назва 
розпорядження голови 
облдержадміністрації про 
схвалення Програми 

 

4 Відповідальний виконавець 
 
 
Виконавці 

Сектор взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. 
Окрема бригада територіальної оборони 
Миколаївської області;  
Миколаївський обласний територіальний 
центр комплектування та соціальної 
підтримки; 
Миколаївська обласна державна 
адміністрація; 
управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації;  
виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад 

5 Строк реалізації, етапи 
виконання (для 
довгострокових Програм) 
 

2022-2026 роки 

6 Завдання (номер та назва) 
Стратегії розвитку 
Миколаївської області, 
якому відповідає Програма

3.3.1. Розвиток інфраструктури та підтримка 
громадських ініціатив у сфері безпеки 
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7 Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні (для 
комплексних Програм) 

Обласний бюджет, місцеві бюджети 
 

8 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми,  
тис. грн  

 

Всього Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу 

у тому числі: 
кошти обласного бюджету

Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу 

 
місцеві бюджети  

Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу 

 інші джерела фінансування, 
не заборонені чинним 
законодавством 

 
 
 

 
 
Завідувач сектору взаємодії  
з правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації          Роман ФІСУН  



 
Додаток 2 
до Програми  
 
 

Джерела та обсяги фінансування  
обласної Цільової програми 

територіальної оборони  у Миколаївській області на 2022-2026 роки 
 

Джерела фінансування Обсяги фінансування У тому числі за роками (тис. грн)
2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Всього Обсяг фінансування визначається у межах наявного фінансового ресурсу
у тому числі:       

обласний бюджет Обсяг фінансування визначається у межах наявного фінансового ресурсу
місцеві бюджети Обсяг фінансування визначається у межах наявного фінансового ресурсу
інші джерела 
фінансування, не 
заборонені чинним 
законодавством

      

 
 

Примітка. Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюватиметься із дотриманням чинного законодавства за 
рахунок коштів обласного бюджету (у тому числі як співфінансування виконання заходів Програми у вигляді коштів 
субвенцій із місцевих бюджетів обласному бюджету), місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавством. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається відповідними радами в межах 
наявного фінансового ресурсу обласного та інших місцевих бюджетів. 
 
Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату облдержадміністрації            Роман ФІСУН  
 
 



 
Додаток 3 
до Програми  
 

Перелік завдань і заходів  
обласної Цільової програми 

територіальної оборони  у Миколаївській області на 2022-2026 роки 
 

 
№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Найме-
нування 
резуль-

тативного 
показника, 

одиниці 
виміру 

Прогнозне значення результативного 
показника 

Відповідальний 
виконавець, 
виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтов-
ні обсяги 
фінансу- 

вання 
(вартість), 

тис.грн 

у тому числі за роками Очікува-
ний 

результат усього у тому числі за роками
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Координація 
зусиль 
місцевих 
органів вико-
навчої влади і 
органів місце-
вого самовря-
дування, 
органів 
військового 
управління в 
забезпеченні 
ефективної 
реалізації 
державної 
політики у 
сфері обороно-
здатності 
держави в 
частині 
організації 
територіальної 
оборони 
області 
 

Розроблення та 
прийняття в 
установленому 
чинним 
законодавством 
порядку 
відповідних 
місцевих програм 
територіальної 
оборони   

Кількість 
прийнятих 
місцевих 
програм 
територіаль-
ної оборони 

18 18 - - - - Райдержадміні-
страції, виконавчі 
органи сільських, 
селищних, міських
рад (за 
узгодженням) 

Виконання заходу не потребує фінансування Розроб-
лено та 
прийнято  
в 
установ-
леному 
чинним 
законо-
давством 
порядку 
місцеві 
програми 
територі-
альної 
оборони 



Продовження додатка 3 
2 

2 Проведення 
навчань та 
тренувань з 
практичного 
відпрацювання  
навичок 
бойової 
підготовки 
частинами та 
підрозділами 
територіальної 
оборони 

2.1. Забезпечення 
перевезення осо-
бового складу 
частин та підрозді-
лів територіальної 
оборони для орга-
нізації і проведення 
навчань, зборів, 
тренувань шляхом 
надання транспор-
тних послуг, забез-
печення матері-
ально – технічними 
засобами,  оплати 
комунальних 
послуг при розмі-
щенні особового 
складу та інших 
послуг при прове-
денні зборів, нав-
чань та тренувань  

Загальна 
кількість 
проведених 
навчань, 
зборів, 
тренувань 
частин та 
підрозділів 
територіаль-
ної оборони,
одиниць,  

400 80 80 80 80 80 Облдержадміні-
страція, окрема 
бригада 
територіальної 
оборони 
Миколаївської 
області, 
Миколаївський 
обласний 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної 
підтримки, 
райдержадмініс-
трації, виконавчі 
органи сільських, 
селищних, 
міських рад 

Всього,  
у тому 
числі:

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу 

Проведен-
ня 
навчань 
та трену-
вань час-
тинами та 
підрозді-
лами 
територі-
альної 
оборони 

Обласний 
бюджет 

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу

місцеві 
бюджети 

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу

інші 
джерела 
фінансу-
вання  

      

2.2. Організація та 
проведення занять з
особовим складом 
підрозділів 
територіальної 
оборони в системі 
«Єдиний 
всеукраїнський 
стрілецький день»  

Кількість 
проведених 
занять з 
особовим 
складом 
підрозділів 
територіаль-
ної оборони 
в системі 
«Єдиний 
всеукраїнсь-
кий стрі-
лецький 
день» 

390 78 78 78 78 78 Окрема бригада 
територіальної 
оборони 
Миколаївської 
області, 
Миколаївський 
обласний тери-
торіальний центр 
комплектування та
соціальної 
підтримки  

Виконання заходу не потребує фінансування Проведе-
но занят-
тя з осо-
бовим 
складом 
підрозді-
лів тери-
торіаль-
ної обо-
рони в 
системі 
«Єдиний 
всеукраїн
-ський 
стрілець-
кий день» 

3 Матеріально-
технічне 
забезпечення 
заходів 
територіальної 
оборони 

Поліпшення 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
частин та 
підрозділів 
територіальної 

Кількість 
частин та 
підрозділів 
територіаль-
ної оборони,
для яких 
придбане 

6 6 6 6 6 6 Облдержадмініс-
трація, окрема 
бригада терито-
ріальної оборони 
Миколаївської 
області, Микола-
ївський обласний 

Всього,  
у тому 
числі:

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу 

Поліп-
шено 
матері-
ально-
технічне 
забезпе-
чення 

Обласний 
бюджет 

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу

місцеві 
бюджети 

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу
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оборони 
матеріально – 
технічними 
засобами  

матеріально
-технічне 
забезпечен-
ня, одиниць 

територіальний 
центр комплек-
тування та соці-
альної підтримки, 
райдержадмініс-
трації, виконавчі 
органи сільських, 
селищних, 
міських рад  

інші 
джерела 
фінансу-
вання 

      частин та 
підрозді-
лів тери-
торіальної 
оборони 

4 Формування та 
використання 
резерву 
матеріально – 
технічних 
засобів частин 
та підрозділів 
територіальної 
оборони 

Забезпечення 
закупівлі, обліку, 
передачі, зберіган-
ня (за необхідніс-
тю) та використан-
ня предметів 
матеріально-
технічного забез-
печення частин та 
підрозділів 
територіальної 
оборони 

Кількість 
частин та 
підрозділів 
територіаль-
ної оборони,
для яких 
зформовано 
резерв 
матеріально 
– технічних 
засобів, 
одиниць 

6 6 6 6 6 6 Облдержадмініст-
рація, окрема 
бригада терито-
ріальної оборони 
Миколаївської 
області, 
Миколаївський 
обласний терито-
ріальний центр 
комплектування 
та соціальної 
підтримки, 
райдержадмініст-
рації, виконавчі 
органи сільських, 
селищних, 
міських  рад. 

Виконання заходу не потребує фінансування Зформова
но та 
забезпе-
чено ви-
користан-
ня 
резерву 
матеріаль-
но – тех-
нічних 
засобів 
частин та 
підрозді-
лів тери-
торіальної 
оборони 

5 Обладнання та 
підтримання у 
належному 
стані пунктів 
постійної 
дислокації 
частин та 
підрозділів 
територіальної 
оборони 

Відновлення, 
обладнання, 
обслуговування, 
модернізація та 
підтримання у 
належному стані 
пунктів постійної 
дислокації частин 
та підрозділів 
територіальної 
оборони, забезпе-
чення матеріально 
– технічними 
засобами та 
наданням послуг  

Кількість 
обладнаних 
пунктів 
постійної 
дислокації 
частин та 
підрозділів 
територіаль
ної оборони,
одиниць  

6 6 6 6 6 6 Облдержадмініс-
трація, окрема 
бригада терито-
ріальної оборони 
Миколаївської 
області, 
Миколаївський 
обласний 
територіальний 
центр комплек-
тування та 
соціальної 
підтримки, 
райдержадмініс-
трації, виконавчі 
органи сільських, 
селищних, 
міських рад 

Всього,  
у тому 
числі:

Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу 

Забезпече
но 
обладнан-
ня та під-
тримання 
у належ-
ному 
стані 
пунктів 
постійної 
дислока-
ції частин 
та під-
розділів 
територі-
альної 
оборони 

Обласний 
бюджет 

Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу

місцеві 
бюджети 

Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу

інші 
джерела 
фінансу-
вання 
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6 Підтримання у 
постійній 
готовності 
системи 
управління 
територіальною 
обороною 
області 

Забезпечення 
відновлення, 
обладнання, 
обслуговування, 
модернізації 
пунктів управління, 
підтримання їх у 
постійній 
готовності до 
використання за 
призначенням, 
забезпечення 
необхідними 
матеріально – 
технічними 
засобами шляхом їх 
закупівлі  

Кількість 
обладнаних 
пунктів 
управління 
штабів зони 
та районів 
територіаль-
ної оборони,
одиниць  

7 7 7 7 7 7 Облдержадмініс-
трація, окрема 
бригада 
територіальної 
оборони 
Миколаївської 
області, 
Миколаївський 
обласний 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної 
підтримки, 
райдержадміні-
страції, виконавчі 
органи сільських, 
селищних, 
міських  рад 

Всього,  
у тому 
числі:

Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу 

Облад-
нано 
пункти 
управлін-
ня, 
забезпе-
чено 
підтри-
мання їх у
постійній 
готовнос-
ті до 
викорис-
тання за 
призна-
ченням 

Обласний 
бюджет 

Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу

місцеві 
бюджети 

Обсяг фінансування визначається у межах 
наявного фінансового ресурсу

інші 
джерела 
фінансу-
вання 

      

 Всього по програмі Всього,  
у тому 
числі:

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу 

 

Обласний 
бюджет 

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу

місцеві 
бюджети 

Обсяг фінансування визначається у межах наявного 
фінансового ресурсу

інші 
джерела 
фінансу-
вання

      

 

Примітка. Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюватиметься із дотриманням чинного законодавства за рахунок 
коштів обласного бюджету (у тому числі як співфінансування виконання заходів Програми у вигляді коштів субвенцій із 
місцевих бюджетів обласному бюджету), місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається відповідними радами в межах наявного 
фінансового ресурсу обласного та інших місцевих бюджетів. 
 
Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату облдержадміністрації            Роман ФІСУН  



Додаток 4 
до Програми  

 
 

Перелік результативних показників 
виконання обласної Цільової програми територіальної оборони  у Миколаївській області на 2022-2026 роки 

 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Роки

2022 2023 2024 2025 2026 

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 продукту:  

кількість проведених навчань, зборів, тренувань частин та 
підрозділів територіальної оборони, всього Одиниць 80 80 80 80 80 

у тому числі в системі «Єдиний всеукраїнський стрілецький 
день» 

Одиниць 78 78 78 78 78 

кількість обладнаних пунктів постійної дислокації частин та 
підрозділів територіальної оборони

Одиниць 6 6 6 6 6 

кількість обладнаних пунктів управління штабів зони та 
районів територіальної оборони 

Одиниць 7 7 7 7 7 

 
Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату облдержадміністрації            Роман ФІСУН  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради  
 

 
 
 

Обласна Цільова програма 
територіальної оборони  у Миколаївській області на  

2022-2026 роки 
 

ВСТУП 
 

Перелік нормативно-правових актів, на підставі яких розроблено проєкт 
обласної Цільової програми територіальної оборони  у Миколаївській області 

на 2022-2026 роки (далі – Програма) 
 

Бюджетний кодекс України; 
 
Закони України:  
«Про основи національного спротиву»; 
«Про місцеві державні адміністрації»; 
«Про місцеве самоврядування в Україні»; 
«Про оборону України»; 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 
 
Укази Президента України: 
від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення 

обороноздатності держави»; 
від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про Положення про територіальну 

оборону України»; 
від 14 липня 2021 року № 291-11т/2021 «Щодо безпекової ситуації на 

адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної 
Республіки Крим, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській 
та Донецькій областях». 

 
 

Стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії розвитку Миколаївської 
області на відповідний період, на реалізацію яких спрямована Програма 

 
Відповідно до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до  

2027 року включно, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від  
23 грудня 2020 року № 2, Програма спрямована на реалізацію таких цілей та 
завдань: 

Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій. 
Оперативна ціль 3.3. Підвищення рівня громадської безпеки. 
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Завдання 3.3.1. Розвиток інфраструктури та підтримка 

громадських ініціатив у сфері безпеки. 
Паспорт Програми наведено у додатку 1. 
 
ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 
 Необхідно завчасно у мирний час створити сприятливі умови для 
вжиття відповідних додаткових заходів щодо удосконалення: 
 формування та розгортання в особливий період частин та підрозділів 
територіальної оборони; 
 організації та підтримання у постійній готовності системи управління 
територіальною обороною в області; 
 тактичної, тактико-спеціальної, інженерної, вогневої, військово - 
медичної та психологічної підготовки особового складу частин та підрозділів 
територіальної оборони; 
 взаємодії обласної та районних державних адміністрацій, міських, 
сільських, селищних, міських рад, 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, села, своєї родини.  

З метою забезпечення вирішення проблем, на розв'язання яких спрямована 
Програма, необхідна ефективна  підтримка місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування в матеріально-технічному забезпеченні та 
проведенні навчань частин та 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 2022-2026 роки та 
об'єднання зусиль органів військового управління і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування для здійснення визначених нею 
заходів. 

 
МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є: 
забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

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

Комплексне здійснення заходів щодо:  
підготовки особового складу частин та 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;  
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матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу, 

частин та підрозділів територіальної оборони; 
 створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час 
особового складу частин та підрозділів територіальної оборони до виконання 
завдань за призначенням шляхом виконання заходів повсякденної діяльності, 
постійним підтриманням бойової та мобілізаційної готовності, проведення 
навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової 
підготовки. 

 
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 
 

Основними завданнями і заходами 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; 
формування та використання резерву матеріально – технічних засобів 

частин та підрозділів територіальної оборони; 
обладнання та підтримання у належному стані пунктів постійної 

дислокації частин та підрозділів територіальної оборони; 
проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання  навичок 

бойової підготовки частинами та підрозділами територіальної оборони;  
забезпечення виконання заходів повсякденної діяльності та підтримання 

постійної бойової та мобілізаційної готовності частин та підрозділів 
територіальної оборони; 

підтримання у постійній готовності системи управління територіальною 
обороною області; 

забезпечення взаємодії під час підготовки до виконання та під час 
виконання завдань територіальної оборони на пунктах управління штабу зони 
та районів територіальної оборони; 

військово-патріотичне і духовно-моральне виховання населення, 
прищеплення почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини.  

Завдання і заходи щодо реалізації Програми наведено у додатку 3. 
Виконання Програми дасть змогу: 
активізувати діяльність місцевих 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 частин та підрозділів територіальної оборони 
шляхом:  

обладнання та утримання пунктів постійної дислокації та місць 
формування частин та підрозділів територіальної оборони; 
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обладнання і утримання пунктів управління штабів зони та районів 

територіальної оборони; 
забезпечення матеріально-технічними засобами частин та підрозділів 

територіальної оборони; 
організації проведення навчань, зборів, тренувань частин та підрозділів 

територіальної оборони. 
Перелік результативних показників Програми наведено у додатку 4. 

 
ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюватиметься із 
дотриманням чинного законодавства за рахунок коштів обласного бюджету (у 
тому числі як співфінансування виконання заходів Програми у вигляді коштів 
субвенцій із місцевих бюджетів обласному бюджету), місцевих бюджетів, 
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. 
Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається відповідними 
радами в межах наявного фінансового ресурсу обласного та інших місцевих 
бюджетів. 

Джерела та обсяги фінансування Програми наведено у додатку 2. 
 

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Напрями використання коштів, виділених з обласного бюджету на 
виконання заходів Програми погоджуються з постійною комісію обласної ради 
з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, 
антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики, комунікативної політики.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює сектор 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. Голови районних державних адміністрацій, виконавчі 
органи сільських, селищних, міських рад, структурні 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 захисту прав і свобод людини, законності і 
правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, комунікативної політики про хід виконання 
заходів Програми.  

Миколаївська обласна державна адміністрація щорічно звітує про хід 
виконання Програми на сесії Миколаївської обласної ради. 
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