
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

35 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2018 року                                 с.Судилків                                № 12 

 

 

Про Програму територіальної 

оборони Судилківської сільської ради  

на 2019-2020 роки 

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму територіальної оборони Судилківської сільської ради  на 

2019-2020 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

М.Ф.Дорощук). 

 

 

Сільський голова        Т.М.Котик 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  сільської ради від 

22.12.2018року №12 

 

ПРОГРАМА 

територіальної оборони Судилківської сільської ради  на 2019-2020 роки  

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада, Шепетівський 

об’єднаний міський військовий комісаріат 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада,    Шепетівський 

об’єднаний міський військовий комісаріат 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, Шепетівський 

об’єднаний міський військовий комісаріат 

5. Термін реалізації програми 2019-2020 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Сільський бюджет 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього грн. 

319 610,0 

 

1. Загальні положення. 

Програма  територіальної оборони Судилківської сільської ради на  2019-2020 роки 

(далі - Програма) в першу чергу  спрямована  на  забезпечення функціонування  системи  

територіальної оборони  громади, придбання та  зберігання  майна  для формування  та  

проведення  бойового  злагодження  окремого батальону територіальної оборони,  що  

формується  в  районі. Програма базується на виконанні вимог Законів України «Про 

оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу»,  « Про мобілізаційну 

підготовку і мобілізацію», Указу Президента України від 23.09.2016 № 406/2016  «Про 

Положення про територіальну оборону України», інших нормативно-правових актів. 

 

2. Мета програми. 

Головною метою Програми є підготовка сільської ради  спільно з Шепетівським 

об’єднаним міським військовим комісаріатом до своєчасного й організованого проведення 

заходів, забезпечення функціонування системи територіальної оборони району, 

матеріально-технічне забезпечення  територіальної оборони, підготовка населення до дій в 

особливий період. Забезпечення виконання на території населених пунктів громади  

законів України та інших нормативно-правових актів з питань обороноздатності держави.  

 



3. Завдання  Програми. 

Територіальна оборона громади є системою воєнних і спеціальних заходів, що 

здійснюються в особливий період із завданнями: 

-  забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, 

органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил); 

-     охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій; 

- боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними 

формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними 

формуваннями. 

Створений згідно плану батальйон територіальної оборони в кількості 506 чоловік ( 

35 чоловік – представники Судилківської об’єднаної територіальної громади) необхідно 

забезпечити  речовим майном, забезпечити харчуванням,  провести відмобілізування та 

провести заходи бойового злагодження. 

 

4. Очікувані результати.  

   Забезпечення  речовим майном, продовольчим забезпеченням особового складу 

батальйону територіальної оборони району, проведення заходів бойового злагодження 

надасть змогу підтримувати готовність до виконання завдань територіальної оборони 

району. 

 

5. Організаційне та фінансове забезпечення Програми. 

  Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно 

до законодавства за рахунок коштів сільського бюджету, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

 

 

Сільський голова                Т.М.Котик  

  



Додаток до Програми  

 

№ Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 

фінансування 

Терміни виконання                                                                                                                          

(обсяги фінансування гривень, у тому числі по кварталам) 

    Всього 2 кв.2019 3 кв.2019 4 кв.2019 1 кв.2020 2 кв.2020 3 кв.2020 4 кв.2020 

 1. Забезпечення особового 

складу батальйону речовим 

майном:                                 

1. кепка польова     

2.костюм літній польовий 

3.фуфайка літня    

4.черевики з високими 

берцями 

Шепетівський 

об’єднаний 

міський 

військовий 

комісаріат 

Бюджет  

Судилківської, 

сільської ради 

(ОТГ).  

 

 

6960,0 

59440,0 

9480,0 

50600,0 

 

 

2320,0 

14860,0  

0,0       

0,0 

 

 

2320,0 

14860,0 

0,0       

0,0 

 

 

2320,0 

14860,0  

2370,0 

6325,0 

 

 

0,0     

14860,0 

2370,0 

6325,0 

 

 

0,0                                                       

0,0 

2370,0 

12650,0 

 

 

0,0        

0,0     

2370,0  

12650,0 

 

 

0,0       

0,0        

0,0     

12650,0 

 2. Харчування особового 

складу протягом 20 днів  

(при проведенні 

відмобілізування та заходів 

бойового злагодження.) 

Шепетівський 

ОМВК 

Бюджет  

Судилківської, 

сільської ради 

(ОТГ). 

179630,0 

 

       

3. Придбання паливо-

мастильних матеріалів для 

проведення 

відмобілізування та 

проведення заходів 

бойового злагодження (при 

проведенні відмобілізування 

та заходів бойового 

злагодження 

Шепетівський 

ОМВК 

Бюджет  

Судилківської, 

сільської ради 

(ОТГ). 

13500,0        



 


