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ПРОГРАМА  

сприяння територіальній обороні та заходів  

національного спротиву Корюківської міської  

територіальної громади на 2022 рік  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2022 рік 

 



1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада 

2. Законодавчі підстави 

розроблення Програми 

 

 

 

 

 

 

Бюджетний Кодекс України; 

Закони України: «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  «Про основи національного спротиву», 

«Про оборону України», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію»; 

Укази Президента України: 

від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», 

від 23.09.2016 № 406/2016 «Про Положення про 

територіальну оборону України», 

від 01.05.2014 № 447/2014 «Про заходи щодо 

підвищення обороноздатності держави»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.12.2021 № 1449 «Про затвердження Положення 

про добровольчі формування територіальних 

громад». 

 

 

 

 

3. Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради, 

Корюківська районна державна адміністрація, 

 
4. Головний розпорядник 

коштів 

Корюківська міська рада 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Головні розпорядники коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, 

комунальні підприємства Корюківської міської 

ради, Корюківська районна державна 

адміністрація, інші підприємства, установи та 

організації  

6. Терміни реалізації Програми 2022 рік 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми  

5000,0 тис.грн. 

8. Основні джерела 

фінансування Програми 

Бюджет Корюківської міської територіальної 

громади, інші джерела фінансування, не 

заборонені діючим законодавством України 

 

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


 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Підвищення обороноздатності України і боєздатності її Збройних Сил – одне 

з найважливіших державних завдань, а захист Вітчизни є обов’язком громадян 

України, як визначено статтями 17 та 65 Конституції України. Виходячи із 

сучасних воєнно-політичних умов, очевидною необхідністю стає збереження та 

розвиток територій, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток 

інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація 

надійної системи територіальної оборони, руху опору та підготовки громадян 

України до національного спротиву. 

Національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та 

здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого 

залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, 

суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та 

завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений 

припинити збройну агресію проти України. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про основи національного спротиву» 

складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та 

підготовка громадян України до національного спротиву. 

Одними із завдань територіальної оборони є: 

своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та 

захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої 

території угрупування військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, 

призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти 

України; 

участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища 

та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних 

(бойових) дій; 

участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної 

влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів 

військового управління; 

участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично 

важливих об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та виведення з 

ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними 

формуваннями агресора (противника). 

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху опору 

та здійснює їх підготовку та забезпечення. 

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до національного 

спротиву, зокрема: 



сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України; 

військово-патріотичне виховання громадян України; 

підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) 

бойових дій. 

На даний час, існують проблемні питання, які заважають організації та 

якісному виконанню завдань і заходів організації територіальної оборони на 

території громади, а саме: 

- недостатній рівень підготовки органів управління та у цілому системи 

управління відповідними заходами в мирний час та особливий період; 

- невирішеність питань щодо транспортного забезпечення заходів з 

оповіщення військовозобов’язаних, доставки їх до пунктів збору, військових 

частин та місць проведення навчань (тренувань) тощо; 

- недостатнє фінансове та матеріальне забезпечення підрозділів 

територіальної оборони. 

Вирішенню зазначених проблем можуть сприяти тільки організовані спільні 

дії державних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та органів військового управління, за умови фінансового 

забезпечення заходів через відповідну Програму. 

 

3. Мета та завдання та заходи Програми 

Метою Програми є: 

− участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву в мирний  

час та в особливий період; 

− створення належних умов для виконання завдань за призначенням  

формуваннями територіальної оборони; 

− підвищення рівня громадської безпеки і порядку; 

− розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері  

безпеки; 

− організація руху опору та підготовки громадян до національного спротиву; 

− фінансування заходів та робіт з територіальної оборони (далі – заходи  

національного спротиву) місцевого значення; 

− забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об’єктів  

інфраструктури; 

− сприяти популяризації участі в заходах національного спротиву; 

− підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених  

державою завдань з охорони громадського порядку та оборони України  шляхом 

здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення відповідних силових та 

спеціальних структур. 
 

 



Основні завдання Програми: 

− популяризація участі в заходах національного спротиву; 

− участь у військо–патріотичному вихованні молоді; 

− підготовка мешканців громади до національного спротиву; 

− фінансування заходів національного спротиву місцевого значення; 

− підготовка особового складу сил національного спротиву 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 сил національного спротиву; 

− створення умов для належної підготовки у воєнний час, особового складу 

підрозділів територіальної оборони, до виконання завдань 

за призначенням; 

− підготовки громадян до національного спротиву у воєнний час. 

 

Для виконання мети та завдань Програми комплексне здійснення заходів 

Програми визначено у додатку 1 до Програми. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади в межах видатків, затверджених 

рішенням сесії міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період 

та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання визначених Програмою заходів дасть змогу: 

забезпечити набуттю мешканцями громади готовності та здатності 

виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України; 

забезпечити проведення заходів підготовки території Корюківської міської 

територіальної громади до оборони в особливий період; 

забезпечити підготовку особового складу сил національного спротиву до 

виконання завдань за призначенням, матеріально-технічне забезпечення заходів 

підготовки сил національного спротиву. 

 

 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 
Виконання Програми  здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  



Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань  Програми, цільовим 

та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні  виконавці 

(головні розпорядники бюджетних коштів). 

Відповідальні  виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів) щороку 

до 01 лютого, що настає за звітним періодом, надає звіт про виконання заходів 

Програми та цільове використання коштів в обсягах фінансування заходів 

Програми постійній комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Додаток 1  

            до Програми  сприяння територіальній 

обороні та заходів національного спротиву 

Корюківської міської територіальної  

громади на 2022  рік  

 

ЗАХОДИ 

з реалізації Програми сприяння територіальній обороні та заходів національного  

спротиву Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік  

 
№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці Фінансове забезпечення 

Результат 

впровадження 

1 2 3 4 5 

1.  Надання субвенції з бюджету 

Корюківської міської 

територіальної громади державному 

бюджету на забезпечення заходів та 

робіт з територіальної оборони та 

підвищення обороноздатності 

України 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

Корюківська районна державна 

адміністрація 

У межах затверджених 

обсягів субвенції на 

відповідний рік 

Забезпечення ефективної 

реалізації державної 

політики у сфері 

підвищення 

обороноздатності держави  

2.  Оплата послуг гарячого харчування  Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади  

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення створення 

сприятливих умов для 

організації харчування  

3.  Організація та здійснення заходів і 

робіт  з територіальної оборони 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради, інші 

підприємства, установи та 

організації 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 

 



 

 

 

 

Міський голова                                 Ратан АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Зміст заходу Виконавці Фінансове забезпечення 
Результат 

впровадження 

1 2 3 4 5 

4.  Організація взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, 

громадянами, волонтерськими та 

громадськими організаціями з 

метою забезпечення гуманітарної та 

іншої допомоги населенню громади, 

відновлення життєдіяльності 

громади  

Керівництво міської ради, 

головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради, інші 

підприємства, установи та 

організації 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Захист і збереження життя 

та здоров’я громадян на 

території Корюківської 

громади, недопущення 

гуманітарної катастрофи. 


