
Проект 

 
БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ХХХIХ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від ________________                                                   № ______ 
 
Про затвердження Програми  
територіальної          оборони  
Богодухівського  району   на  
2019 – 2020 роки 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
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Розділ I  
Визначення  проблеми, на розв’язання  якої спрямована Програма 

 
У зв’язку з складною внутрішньополітичною обстановкою, втручанням 

Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної 
напруги в регіоні, захопленням незаконно-створеними збройними 
формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових 
підрозділів Збройних Сил Російської Федерації, що дислокуються на території 
Донецької та Луганської областей, виникає нагальна потреба у вжитті 
додаткових заходів для охорони  в районі важливих (стратегічних ) об’єктів і 
комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
органів військового управління,  забезпечення режимних заходів в  
контрольованому прикордонному районі,  забезпечення публічної безпеки, а 
також здійснення додаткового фінансування з районного бюджету з метою 
навчання особового складу підрозділів територіальної оборони, підтримки 
техніки та озброєння у боєздатному стані. 
 З урахуванням зазначеного вище необхідно завчасно у мирний час 
створити сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо 
удосконалення: 
         формування у мирний час та розгортання в особливий період підрозділів 
територіальної оборони; 
         організації та підтримання у постійній готовності системи управління 
територіальною обороною в районі; 
         взаємодії  районної державної адміністрації, правоохоронних органів і 
органів військового управління при підготовці до виконання та при виконанні 
завдань територіальної оборони; 
         військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, 
прищеплення почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини, міста, 
селища, своєї родини;  
         системи інформування населення щодо надзвичайних ситуацій 
природного або техногенного характеру в умовах особливого періоду; 
         системи підтримання у постійній готовності до використання за 
призначенням протирадіаційних укрить і захисних споруд; 
         підготовки  районної лікарні до прийому поранених та постраждалих. 
         Також виникає гостра необхідність щодо удосконалення теоретичної і 
практичної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до 
виконання завдань територіальної оборони в особливий період з: 
         адміністративно-правових основ режиму воєнного стану; 
         порядку взаємодії між державними органами, забезпечення належних 
умов підтримання публічної безпеки і порядку в умовах особливого періоду; 
         надійного функціонування в умовах особливого періоду органів державної 
влади та органів військового управління; 
         стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) Збройних Сил 
України та інших військових формувань; 
         охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності в 
умовах особливого періоду; 



         тактичної, тактико-спеціальної, інженерної, вогневої, медичної та 
психологічної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони; 
         спеціальної підготовки санітарних інструкторів та фельдшерів підрозділів 
територіальної оборони. 
         Зазначені вище завдання передбачаються у заходах Програми і мають 
бути поставлені в авангарді організаційної роботи районної державної 
адміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, 
домінувати у навчально-виховному процесі навчальних закладів, на 
підприємствах району та з усіма категоріями громадян.  
 
 

Розділ II 
  Мета Програми 

 
         Метою Програми є 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; боротьби з диверсійними та іншими незаконно 
створеними збройними формуваннями; матеріально-технічного забезпечення 
потреб особового складу та підрозділів територіальної оборони при проведенні 
занять, тренувань та навчань. 
 

Розділ III 
 Обґрунтування шляхів  і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки виконання Програми 
 

         Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, будуть усуватись  
шляхом: створення належних умов для бойового вишколу особового складу 
підрозділів територіальної оборони; забезпечення навчального процесу 
необхідним матеріально-технічним обладнанням та відповідними засобами; 
вжиття додаткових заходів для охорони важливих (стратегічних) об’єктів і 
комунікацій.  
         Обсяги фінансування Програми становлять: 210,0 тис. грн. 

(2019 рік – 155,0 тис. грн, 2020 рік –  55,0 тис. грн), - та  передбачаються 
щороку за рахунок коштів районного бюджету виходячи з його реальних 
можливостей, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством 
України. 
 Реалізація Програми буде відбуватися упродовж двох етапів: I етап – 
2019 рік, II етап – 2020 рік. 
 

Розділ IV  
Завдання Програми 

 
         Основними завданнями Програми є здійснення додаткових заходів щодо: 

забезпечення режимних заходів в  контрольованому прикордонному 
районі;  



         забезпечення умов для надійного функціонування органів державної 
влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) 
розгортання військ (сил) Збройних Сил України та інших військових 
формувань; 
         підготовки у мирний час до охорони та оборони в особливий період 
важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності; 
         підготовки до боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 
озброєними формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними 
озброєними формуваннями та мародерами; 
         підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони 
громадського порядку та безпеки громадян; 
         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; підготовки до розгортання руху 
опору на окупованій території. 
 
 

Розділ V 
Заходи Програми 

 

№ 
з/п Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

за роками (тис. грн.) 

Загальні 
обсяги 

фінансу-
вання 

(тис. грн.) 2019 2020 
Підрозділ 1. Комплектування особовим складом підрозділу територіальної оборони 

1.1. Агітаційна робота з 
кандидатами щодо 
комплектування підрозділу 
територіальної оборони 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

0,0 0,0 0,0 

1.2. Взаємодія з органами 
місцевого самоврядування: 
- підготовка методичного 
матеріалу для органів 
місцевого самоврядування 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

0,0 0,0 0,0 

1.3 Взаємодія з громадськими 
організаціями з питань 
укомплектування 
підрозділу територіальної 
оборони 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

0,0 0,0 0,0 

Усього за підрозділом 1 0,0 0,0 0,0 
Підрозділ 2. Учбовий процес з особовим складом підрозділу територіальної оборони по 
виконанню завдань з  захисту органів державної влади, органів військового управління, 
охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій 

2.1. Розробка програми та 
розкладу проведення занять 
з особовим складом 
підрозділу територіальної 
оборони 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

0,0 0,0 0,0 



№ 
з/п Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

за роками (тис. грн.) 

Загальні 
обсяги 

фінансу-
вання 

(тис. грн.) 2019 2020 
2.2. Придбання або передплата 

довідкових, інформаційних 
видань, придбання 
підручників та книг, 
топографічної продукції, 
виготовлення учбових 
підручників 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
Богодухівська районна 
державна адміністрація 
 

2,0 2,0 4,0 

2.3. Придбання для 
забезпечення особового 
складу підрозділу 
територіальної оборони 
предметів, матеріалів та 
інвентарю для проведення 
навчань, виконання ними 
обов’язків за призначенням:  
- канцелярські товари; 
- папір; 
- засоби імітації 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
Богодухівська районна 
державна адміністрація 
 

3,0 3,0 6,0 

Усього за підрозділом 2 5,0 5,0 10,0 

Підрозділ 3. Технічні засоби навчання 
3.1 Придбання для 

забезпечення особового 
складу підрозділу 
територіальної оборони 
предметів, матеріалів та 
інвентарю для проведення 
навчань, виконання ними 
обов’язків за призначенням: 
- компаси; 
- біноклі польові; 
- засоби надання першої 
медичної допомоги; 
- портативні радіостанції; 
- шанцевий та електроінст-
румент  

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
Богодухівська районна 
державна адміністрація 
 

35,0 10,0 45,0 

3.1.1. Капітальні витрати     
 - ноутбук (комп’ютер); 

- принтер зі сканером; 
-електронні планшети 

 5,0 20,0 25,0 

3.2. Забезпечення та 
облаштування місць 
проведення занять з 
особовим складом 
підрозділу територіальної 
оборони 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
Богодухівська районна 
державна адміністрація 

0,0 10,0 10,0 

Усього за підрозділом 3 40,0 40,0 80,0 



№ 
з/п Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

за роками (тис. грн.) 

Загальні 
обсяги 

фінансу-
вання 

(тис. грн.) 2019 2020 
Підрозділ 4. Речове забезпечення 

4.1. Придбання речового майна 
для особового складу 
підрозділу територіальної 
оборони: 
- кашкет літній (польовий); 
- шапка-феска; 
- футболка; 
- костюм літній польовий; 
- костюм вітро-
вологозахисний 
демісезонний; 
- куртка вітро-
вологозахисна зимова; 
- штани вітро-вологозахисні 
зимові; 
- черевики з високими 
берцями – літні та зимові; 
- рукавички тактичні; 
- окуляри тактичні; 
- спальний мішок; 
- килим спальний польовий 
ізоляційний; 
- рюкзаки армійські (35 л.); 
- підсумок медичний 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
Богодухівська районна 
державна адміністрація 
 

100,0 0,0 100,0 

Усього за підрозділом 4 100,0 0,0 100,0 
Підрозділ 5. Транспортно-логістичне забезпечення 

5.1. Забезпечення техніки, яка 
залучається для 
перевезення особового 
складу підрозділу 
територіальної оборони при 
проведенні занять, пально-
мастильними рідинами: 
- бензин; 
- мастила; 
- тосол та інше 

Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
Богодухівська районна 
державна адміністрація 
 

10,0 10,0 20,0 

Усього за підрозділом 5 10,0 10,0 20,0 
Підрозділ 6. Підготовчі заходи щодо надання медичної допомоги підрозділу територіальної 
оборони під час виконання ними завдань територіальної оборони в умовах надзвичайних 

ситуацій природного або техногенного характеру та в особливий період 
6.1. Відпрацювання 

організаційно-практичних 
заходів щодо взаємодії між 
КУОЗ Богодухівська 
центральна районна лікарня 
та Богодухівським ОМВК 
щодо проведення  лікува-
льно- евакуаційних заходів 

КУОЗ Богодухівська 
центральна районна 
лікарня, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

0,0 0,0 0,0 



№ 
з/п Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

за роками (тис. грн.) 

Загальні 
обсяги 

фінансу-
вання 

(тис. грн.) 2019 2020 
на догоспітальному етапі 

6.2. Організація надання екст-
реної медичної допомоги, 
консультативної спеці-
алізованої та кваліфікованої 
медичної допомоги особо-
вому складу підрозділу 
територіальної оборони у 
мирний час при проведенні 
навчань та тренувань 

КУОЗ Богодухівська 
центральна районна 
лікарня, 
КНП «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 
Богодухівської 
районної ради» 

0,0 0,0 0,0 

6.3. Проведення  інфор-
маційно-роз’яснювальної 
роботи (розповсюдження 
буклетів, брошур, листівок) 
з питань проведення орга-
нізаційних, санітарно-гігіє-
нічних та проти-епідеміч-
них заходів серед особового 
складу підрозділів 
територіальної оборони 
щодо попередження 
виникнення інфекційних  та 
паразитарних захворювань 

КУОЗ Богодухівська 
центральна районна 
лікарня, 
КНП «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 
Богодухівської 
районної ради» 

0,0 0,0 0,0 

6.4. Вжиття заходів щодо 
комплектування підрозділів 
територіальної оборони 
санітарними інструкторами 
для організації медичного 
супроводу особового 
складу в умовах особливого 
періоду та надзвичайних 
ситуацій природного або 
техногенного характеру  

КНП «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 
Богодухівської 
районної ради», 
Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат                                         

0,0 0,0 0,0 

Усього за підрозділом 6    
Підрозділ 7. Організаційні та підготовчі заходи щодо координації спільних дій із 
суб’єктами територіальної оборони щодо виконання завдань територіальної оборони в 
особливий період 

7.1. Організація та проведення з 
суб’єктами територіальної 
оборони спільних занять та 
навчань з питань: взаємодії 
і управління підрозділами 
територіальної оборони;   
відпрацювання спільних дій 
в особливий період з 
питань охорони та оборони  
важливих (стратегічних) 
об’єктів  критичної інфра-
структури, державних орга-

 Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат, 
Богодухівський відділ 
поліції Головного 
управління 
Національної поліції в 
Харківській області, 
Дергачівський 
міжрайонний відділ 

0,0 0,0 0,0 



№ 
з/п Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

за роками (тис. грн.) 

Загальні 
обсяги 

фінансу-
вання 

(тис. грн.) 2019 2020 
нів, органів військового уп-
равління, комунікацій 
життєдіяльності;підтриман-
ня правового режиму 
воєнного стану, безпеки і 
правопорядку;  ліквідації 
можливих наслідків 
надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного 
характеру 

Управління Служби 
безпеки України в 
Харківській області, 
Богодухівський 
районний відділ 
Головного управління 
ДСНС України у 
Харківській області 
 

7.2. Організація  взаємодії з  
органами місцевого 
самоврядування, 
громадами, волонтерськими 
та громадськими 
організаціями з метою 
дієвої підтримки заходів 
територіальної оборони, 
проведення  роз’яснюваль-
ної роботи, запобігання 
проявам паніки, мінімізації 
людських втрат, захисту і 
збереження життя та 
здоров’я цивільних і війсь-
кових громадян України в 
умовах особливого періоду 
або надзвичайного стану  

 Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 
органи місцевого 
самоврядування, інші 
державні установи, 
Богодухівська районна 
організація 
Товариства Червоного 
Хреста України, 
волонтерські та 
громадські організації, 
фонди гуманітарної 
допомоги 

0,0 0,0 0,0 

7.3 Організація перевірки стану 
готовності 
протирадіаційних укрить та 
сховищ до використання за 
призначенням. 
Розповсюдження серед 
населення методичних 
рекомендацій щодо правил 
поведінки в умовах 
катаклізмів техногенного та 
природного характеру і 
правил користування 
протирадіаційними 
укриттями та сховищами 

Відділ містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального 
господарства та 
цивільного захисту 
Богодухівської 
районної державної 
адміністрації 

0,0 0,0 0,0 

Усього за підрозділом 7    
   Разом за Програмою 155,0 55,0 210,0  

 

 
 
 
 
 



Розділ VІ 
Результати, очікувані від виконання Програми 

 

  Виконання Програми забезпечить підготовку до вирішення та розв’язання  в 
умовах особливого періоду завдань територіальної оборони, а саме: 

забезпечення режимних заходів в  контрольованому прикордонному 
районі;  

забезпечення надійного функціонування органів державної влади, 
органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання 
військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань; 

охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності; 
боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними 

формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними 
формуваннями та мародерами; 

підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони 
громадського порядку та безпеки громадян; 

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; 

підготовка до розгортання руху опору на окупованій території. 
 

Розділ VII 
Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, 
покладається на сектор оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи 
апарату Богодухівської районної державної адміністрації.  

Відповідальним виконавцем виступає Богодухівський об’єднаний міський 
військовий комісаріат, який несе відповідальність за виконання  Програми та 
щороку до 15 грудня інформує Богодухівську районну  раду про результати її 
виконання.  
         Контроль за ходом виконання Програми здійснює Богодухівська районна рада.  
 
 
Перший заступник   
голови  районної ради                               Р. ЯРОШЕНКО 
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