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1. Паспорт
Програми Бучанськоi районноТ державноi адмiнiстрацii Киiвськоi
областi з пiдтримки заходiв територiальноi оборони на територii

Бучанського району Киiвськоi областi на 2022-2024 роки
(далi - Програма)

1 Iнiцiатор розроблення
Програми

Б1.,rанська районна державна адмiнiстрацiя
киIвськоi областi

2 Пiдстава для
розроблення Програми

Бюджетний кодекс Украiни, Закони Украiни
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
<Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
<Про основи нацiонального спротиву),
uПро оборону Украiни>,

2 Розробник Програми Сектор цивiльного захисту, оборонноi роботи
та взаемодiТ з правоохоронними органами
БучанськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
Киiвськоi областi;

a
J

Учасники Програми
(спiввиконавцi)

Бучанська районна рада,
Бучанська районна державна адмiнiстрацiя,
Органи мiсцевого самоврядування
Бучанського району Киiвськоi областi,
Батальйон Сил територiальноТ оборони
Збройних Сил Украiни Бучанського району
киiвськоi областi

4 TepMiH реалiзацii
Програми

2022-2024 роки

5 Щжерела фiнансування .Щержавний бюджет УкраТни,
мiсцевi бюджети та iншi джерела не
забороненi Законом Украiни

б

;ilН:Жх-"iliiо.,"
необхiдних для
реалiзацiТ Програми

19 030,0 тис. грн.
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2. Загальна частина

У зв'язку з загостренням внутрiшньоi та зовнiшньополiтичноi ситуацii,
захоплення частини територii Украiни та ведення Операцii Об'сднаних сил на
територiТ .Щонецькоi та ЛуганськоТ областей, вiдповiдно до Закону Украiни
вiд 16.07.202I року J\Ъ 1702-IX <Про основи нацiонального спротиву>, абзацу
другого cTaTTi |4, абзацу шостого cTaTTi 15 Закону Украiни вiд 01.08.2021
J\b 1932-ХII <Про оборону Украiни>, пункту З5 кПоложення про територiальну
оборону УкраТни>), затвердженого Указом Президента Украiни вiд 23.09.20lб
М 4061201,6, Указу Президента Украiни пПро заходи щодо пiдвищення
обороноздатностi держави)> вiд 01.05.2014 року ЛГ9 44712014, у зв'язку з

функцiонуванням нацiональноТ економiки, дiяльностi органiв державноi влади
та мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй в умовах
особливого перiоду та з подальшим можливим введенням правового режиму
военного стану, а Збройних Сил Украiни, iнших вiйськових формувань, сил
цивiльного захисту переведенням на органiзацiю i штати военного часу, як
нiколи виникас потреба в пiдтримцi заходiв та робiт з територiальноТ оборони
на територii Бучанського району Киiвськоi областi.

3. Проблема, що пiдлягае розвОязанню

,,Щля реалiзацiT повноважень щодо пiдготовки та ведення територiальноТ
оборони, виконання завдань територiальноТ оборони на територii Бучанського

району Киiвськоi областi щодо забезпечення умов для надiйного

функцiонування органiв державноТ влади, органiв вiйськового управлiння,
стратегiчного (оперативного) розгортання вiйськ (сил); охорони важливих
державних (стратегiчних) об'ектiв та об'ектiв мiсцевого i регiон€Lпьного
значення; боротьби з диверсiйними та iншими незаконно створеними
озбросними формуваннями; пiдтримання правового режиму военного стану,

утворюеться штаб району територiальноi оборони та формуються пiдроздiли
територiальноi оборони. Керiвництво територiальною обороною району
здiйснюс голова районноi державноi адмiнiстрацii через штаб району
територiальноi оборони.

4. Мета i ocHoBHi завдання Програми

Метою Програми е безпосередня реалiзацiя районною державною
адмiнiстрацiею та територiальними вiддiленнями центр€rльних органiв
виконавчоТ влади та мiсцевого самоврядування заходiв з пiдготовки
територiальноТ оборони мiсцевого значення Бучанського району КиТвськоi
областi.

Керуючись Законом Украiни вiд |6.07.202l року Jф 1702-IX <Про основи
нацiонального спротиву>>, <<Положення про територiальну оборону Украiни>>,
затвердженого Указом Президента УкраIни вiд 2З.09.20tб Jtlb 406120lб та
визначеними в них повноваженнями органiв державноi влади та мiсцевого
самоврядування, основними завданнями Програми е:



накопичення та зберiгання матерiальних засобiв, pecypciB для виконання

заходiв з пiдготовки та ведення територiальноi оборони району;
пiдготовка та пiдтримання мобiлiзацiйноi готовностi пiдроздiлiв

територiальноi оборони, якi формуються для виконання завдань територiальноi
оборони на територii Бучанського району КиТвськоi областi.

5. IIIляхи та способи вирiшення проблеми

1. Накопичення та зберiгання матерiальних засобiв, pecypciB для
виконання заходiв з пiдготовки та ведення територiальноi оборони району.

2. Удосконаlrення матерiально-технiчноi бази пiдроздiлiв територiальноТ
оборони Бучанського району КиiвськоТ областi (пунктiв управлiння, штабiв
територiальноТ оборони району, обладнання робочих мiсць засобами зв'язку та
оргтехнiкою, канцелярським приладдям).

З. Пiдготовка особового складу пiдрозлiлiв територiальноТ оборони:

удосконапення навчаJIьно-матерiальноТ бжи для проведення занять
(зборiв), бойового злагодження;

обладнання дiлянок проведення занять з вогневоi пiдготовки з практичним
виконання стрiльб зi стрiлецькоi зброi (стрiльбища), дiлянок (полiгону) для
проведення занять з тактичноi, iнженерноi, розвiдувальноi пiдготовки;

транспортнi витрати для перевезення особового складу на збори,
проведення занять.

4. Обладнання мiсць розташування та забезпечення життсдiяльностi
гriдроздiлiв територiальноi оборони, для успiшного проведення ix формування,
пiдготовки i виконання ними поставлених завдань територiальноi оборони:

накопичення та зберiгання матерiальних засобiв для обладнання мiсць
вiдпочинку, пункту прийому мобiлiзацiйних pecypciB;

забезпечення харчування на першi три доби;
забезпечення речовим майном першоТ необхiдностi та засобами зв'язку;
забезпечення п€Lпивом для потреб територiальноТ оборони.

б. Очiкуванiрезультати

Реа_rriзацiя заходiв Програми дасть змогу в повному обсязi забезпечити
виконання заходiв пiдготовки територiа_гrьноТ оборони (планування, пiдготовку
особового складу, створення запасiв матерiально-технiчних засобiв для потреб
територiальноi оборони), забезпечити органи управлiння та пiдроздiли
територiальноi оборони Бучанського району Киiвськоi областi для заходiв та

робiт з територiальноi оборони мiсцевого значення, основними необхiдними
матерiально-технiчними засобами та майном для якiсного виконання завдань
територiальноТ оборони.
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7. Фiнансове забезпечення Програми

Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення здiйснюеться за

рахунок i в межах коштiв ,Щержавного бюджету Украiни, мiсцевих бюджетiв, а

також з iнших не заборонених законодавством Украiни джерел.
Розрахунки потреби коштiв для реалiзацiI заходiв Програми вказано у

додатку 1 до Програми з правом внесення змiн Бучанською районною
державною адмiнiстрацiсю та наступним затвердженням сесiею Бучанськоi
районноТ ради.

8. Реалiзацiя Програми та територiальна оборона за виконанням

Координацiя заходiв, передбачених Програмою покладасться на Бучанську
районну державну адмiнiстрацiю. Фiнансування вищезzвначених заходiв
здiйснюеться за погодженням iз керiвником штабу району територiальноТ
оборони - командиром батальйону Сил територiальноТ оборони Збройних Сил
УкраiЪи.

Реалiзацiю заходiв територiальноi оборони у межах компетенцii здiйснюе
сектор цивiльного захисту, оборонноi роботи та взаемодii з правоохоронними
органами Бучанськоi районноi державноТ адмiнiстрацii КиiвськоТ областi.

Iнформацiя про виконання заходiв Програми подасться органами

управлiння територiальноi оборони до Бучанськоi районноi державноi
адмiнiстрацii КиiвськоТ областi та в под€Lльшому, постiйнiй KoMicii районноi
ради з питань бюджету фiнансiв та податкiв щоквартшIьно до 20 числа мiсяця,
що настае за звiтним перiодом.

в.к. хАхулIнЗасryпник голови ради



jogarroK 1 ao HporpamH 

Hanpsimu giflabHOCTi Ta 3axo,tua 

peaai3amili pailoHHoI Hporpamll <a-LAI-puma' 3axopi1H TepuTopiaabHoli o6opoHH 

micHeHoro 3HalleHHH>> Ha 2022-2024 pOKI4 

NS! 
3/n 

HailMellyBaHHS1 

niAnporpam 
Binconanenb 

Tepmin 
BHKOHHHHH 

Opiarroalli o6carH 
4)1HamicyaaHHa, THC. 

rpn 
OgiKynani pe3yabTaTn 

pOKII THC. rpn 

1 
OnnaTa TpancnopTtnix 
nocnyr 

BytiamEaa 
P,T1A Ta 
ninpo3ninn 
Tp0 

2022-2024 
2022 
2023 
2024 

250,0 
300,0 
300,0 

Hanamni aBTOTpaHCHOpTHI4X nocHyr, a came: 
- nepeBe3emni BiRCE,KOB03060B'513aH14X 
ninpo3niniB Tp0 AO micusi nponenemni 3aH5ITb Ta 
TpenyBanb, noBepnenag B micue nocTifinoro 
11p0WHBaH1151. 

2 

flpnn6anH51 
Kanuensrpcmcnx 
ToBapiB, 
o6qncniosanbnoI 
TeX1111(11 

Bytiancmca 
MA Ta 
Iligp03ALT114 
Tp0 

2022-2024 
2022 

2023 
2024 

1 480,0 
300,0 
300,0 

flpkin6ain5i Komi-Lam-Ty o6iincsnoBanbnoI Texnlicn 
ARA 3a6e3negein5i p060Tn 3 nnanysamni 3axonis; 
flpnn6arn5i npenmeTiB, maTepianiB Ta 
11-mei-cram; 
06cnyrosysamm oprTexnhu4; 
)103B0J114Th 3,EOICHHT14: 
- nnanyBamm 3axogis Tp0; 
- BHFOTOBJleHH51 ItTlaHyBaJlbH14X, o6nixorifix Ta 
4iopmani3oBannx AoKymenTis. 



11130/10B)KeHH51 Ro,aarica 1 olo IIporpamH 

3 

06JIBAllaHH51 upumiruem. 03)151 

po3mimemag niApo3,4illis Tp0, 
3arimagelioro nymay ynpaaaimm 
urra6y TepuTopianbuoI o6oporm 
pat:Lofty 

Eynaucmca 
PA Ta 
. 

rimpowtinu 
Tp0 

2022- 
2024 

2022 
2023 
2024 

11 200,0 
400,0 
400,0 

06J1B,Itlia111151Ta KarliTaJlbH14t4 peMOHT HpHmilueub 
Himo3,4iniB Tp0 Ta urra6y palmy Tepuropianbudi 
o6opoin4; 
06naurryBamm po6omux MiCLIT, HOCa,40B14X oci6 
niApo3AiniB Tp0 Ta urra6y patiouy Tp0. 

4 
3a6e3Hememuo ripoBeAemm B 

pailoth HaBliam. (wellyBalm) 3 

Tp0 

Byilauchica 
PAA Ta 
ni,Apowanu 
Tp0 

2022- 
2024 

2022 
2023 
2024 

1200,0 
850,0 
850,0 

- rumuyBamui, 3a6e3nemem5I npoBeAemui 3B1151Th 

(Haviam), wetlyBalm) 3 0C060BHM CKJIBAOM IliA1303,4bliB 

Tp0; 
- maTepiamao-Texuitme, THROB 3a6e3nememm 
oco6oBoro clumay niApo3itimiB Tp0 Ili,/ mac FlaBilairm 
(wellyBarn)); 
- xapilyBaffRA oco6oBoro mum)/ ritapowtinis Tp0 rita 
qac Haviam. (TpellyBaub); 
- o6maxtuamm npumilueub (npucTiB ynpaarlimm, 
yil6oBux Kaacis, CKJIBACMCHX npumimem>, crpiab6Hul) 
,1J151 BeAeinuf Ta BiArOTOBKH TepuTopiaamioI o6oporm. 
- npu,a6amui maTepiaRbuo-Texiiiimux, TpaucnopTimx 
3aco6iB Ansi 3a6e3nemem5I ni,uroTomcu ni,apowtiniB 
Tp0. 

5 

flpuA6amim maTepiambH0- 
Texuiimux 3aco6iB ARA 

Bce6imioro 3a6e3nememm 
HiApo3,ailliB TepuTopiasuaoI 
o6opouu micueBoro 3HatleH1151 

Bytiaucmca 
PPA Ta 
HiApo3Airm 
Tp0 

2022- 
2024 

2022 
2023 
2024 

400,0 
400,0 
400,0 

flpu,46amm HameTiB, 4lopmu ()miry, CrlaTIbMIX MillIldB, 

KapemaTiB, p03KJIBAHI4X JthICOIC, 3aco6iB 3B'.513Ky Ta 
. 
1H11114X maTepianmio-TexHimmx 3aco6iB Ausi 
3a6e3nememm FOTOBHOCTi nimo3,4in1B Tepwropiaabud 
o6opom micueBoro miagemm ,lo BIIKOHBHH51 3aBgalib 3a 
npunialiemuim 

BCb0F0 

2022 
2023 
2024 

14 530,0 
2 250,0 
2 250,0 

19 030,0 Z- 
'‘ 
77/  

tiler B.K. XAXYJIIH 3aCTrIHICK FOJIOBII pami 


