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Бібрка 2022 рік 

  



1. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

2 Розробник Програми Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

3 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

4 Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

5 Строк реалізації Програми 2022 рік 

6 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, тис. грн., у тому числі: 

1 500,0 тис. гривень; 

6.1 коштів місцевого бюджету  1 500,0 тис. гривень 

6.2 коштів інших джерел 0,0 

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

У зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану 

на території України, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил 

України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на 

загрози національній безпеці держави, відповідно до розпоряджень Генерального штабу 

Збройних Сил України, районними територіальними центрами комплектування та соціальної 

підтримки спільно з органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо 

мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення 

якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань 

територіальної оборони, охорони громадського порядку та громадської безпеки громадян. 

Комплексна програма з територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки 

громадян Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) розроблена у 

відповідності із Законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону 

України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про основи національного спротиву», Указу Президента України «Про заходи щодо 

забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», Положенням про 

територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України № 406/2016 від 23 

вересня 2016 року, та відповідно до положень України «Про основи національного спротиву». 

Прийняття Комплексної програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем 

забезпечення повноцінної роботи добровільних формувань територіальної оборони, 

забезпечення громадського порядку та безпеки громадян на території Бібрської міської 

територіальної громади шляхом здійснення узгоджених заходів органів місцевого 

самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ і організацій різних форм 

власності та громадськості. 

3. Визначення мети Програми 

Метою Програми є забезпечення захисту державного суверенітету та незалежності України, 

підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових та 

добровільних формувань, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки та 

готовності до проведення заходів національного супротиву на території Бібрської міської 

територіальної громади. 

Програма розроблена для об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органів 

військового управління, правоохоронних органів та громадськості з метою забезпечення заходів 

щодо підготовки до територіальної оборони у Бібрській міській територіальній громаді, 

проведення навчань для забезпечення готовності мешканців громади до національного спротиву, 

вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або 

відкритого збройного конфлікту, укриття населення при надзвичайних ситуаціях, попередження 

та запобігання правопорушень. 

Головними пріоритетами та принципами реалізації цієї Програми є: 

- активне залучення спеціалістів різних профілів до національного спротиву та територіальної 

оборони на території  Бібрської міської територіальної громади; 

- створення умов для сприяння у виконанні завдань, поставлених законодавчими актами у 

питаннях територіальної оборони, громадського порядку та безпеки громадян; 

- забезпечення матеріально-технічними засобами добровільні формування територіальної 

оборони Бібрської міської територіальної громади; 

- здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень; 



- виконання завдань, спрямованих на дотримання прав і свобод людини, а також інтересів 

суспільства і держави. 

4. Основні напрями та заходи Програми 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

- охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів 

інфраструктури на території Бібрської міської територіальної громади, порушення 

функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

- створення добровільних груп територіальної оборони для здійснення патрулювання території 

населених пунктів громади; 

- забезпечення потреб у підготовці мешканців до територіальної оборони та національного 

спротиву; 

- забезпечення заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах громади; 

- проведення заходів національно-патріотичного виховання для учнів; 

- проведення для жителів громади навчань з оборони, домедичної допомоги, базових навичок 

самооборони, орієнтування на місцевості; 

- забезпечення безперебійної життєдіяльності громади в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- укомплектування найпростіших укриттів комунальної власності засобами першої необхідності 

(медикаментами та перев'язувальними засобами, питною водою,  продовольством та іншим);  

- закупівля пально-мастильних матеріалів з метою здійснення територіальної оборони громади 

та держави в цілому, мобілізаційної підготовки, забезпечення громадського порядку та безпеки 

громадян; 

- закупівля інвентаря та технічних засобів (генератори резервного живлення та ПММ до них) та 

інше (додаток 1). 

Реалізація Програми протягом поточного року сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, 

де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить проведення на 

належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, 

накопичення якісних мобілізаційних ресурсів, виконання завдань ведення територіальної 

оборони та забезпечення громадського порядку та безпеки громадян. 

5. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету Бібрської 

міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством України та 

може змінюватись відповідно до потреб для реалізації даної Програми (додаток 2). 

6. Очікувані результати заходів Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- активізувати діяльність, пов’язану з організацією територіальної оборони, удосконалити 

механізм координації роботи із залучення до цього процесу громадськості; 

- забезпечити організацію навчань, зборів, тренувань для мешканців громади; 

- організувати укриття населення при надзвичайних ситуаціях; 

- забезпечити належне функціонування громади в умовах воєнного стану та у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

- залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки (додаток 3). 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Функції з координації виконання Програми покладаються на відповідальну особу виконавчого 

комітету Бібрської міської ради. 

Додаток 1 до Програми 

Заходи 

Комплексної програми з територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та 

безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік 

Назва заходів Виконавець 

1. Забезпечення функціонування системи управління добровільних формувань територіальної 

оборони 

Придбання розхідних матеріалів для оргтехніки та іншого 

обладнання, канцелярських, господарських товарів, заправка 

принтерів, послуг зв’язку та інтернету та інше 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 



2. Підготовка добровільних формувань територіальної оборони на території громади 

Придбання спорядження для здійснення територіальної 

оборони, громадського порядку та безпеки (ліхтарі, компаси, 

мотузки, аптечки, лопати, сокири, пили, казани, спальні мішки, 

карімати), бруси, металеві конструкції, дошки, бетонні блоки, 

поліетиленові мішки, сітки та інше 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

Закупівля паливно-мастильних матеріалів для  патрулювання 

території добровільними формуваннями територіальної 

оборони, перевезення добровольців та військовозобов’язаних 

до пунктів визначення (в т. ч. військоматів) та інше 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

Виготовлення інформаційних матеріалів, рекламної продукції 

для інформування населення та інше 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

3. Охорона і безпека 

Охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, інших 

критично важливих об’єктів інфраструктури на території 

Бібрської міської територіальної громади 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

Забезпечення заходів громадського порядку та безпеки 

громадян в населених пунктах громади 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

Підтримка життєдіяльності добровільних формувань 

територіальної оборони, закупівля продуктів харчування, 

медикаментів та інше 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

4. Навчання 

Провадження заходів національно-патріотичного виховання 

для учнів 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

Проведення серед населення навчань з оборони, домедичної 

допомоги, базових навичок самооборони, орієнтування на 

місцевості 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

5. Забезпечення життєдіяльності населення 

Придбання медичних аптечок та засобів першої медичної 

допомоги, продуктів довгострокового зберігання, ковдр, 

свічок, лампочок, ліхтариків, ліжок, тапчанів, лавок,  

розкладушок, мішки для укріплення віконних отворів, 

виносної тари для нечистот та інше 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

Придбання засобів  (радіостанцій, рацій та систем оповіщення) Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

Укомплектування найпростіших укриттів комунальної 

власності засобами першої необхідності та інвентарем 

(шанцевий інструмент, лавки, баки для питної води, баки для 

технічної води, біотуалети, бензинові (дизельні) 

електрогенератори резервного живлення, ПММ до 

генераторів) та інше 

Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

Додаток 2 до Програми 

Ресурсне забезпечення Комплексної програми з територіальної оборони, забезпечення 

громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 

2022 рік 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання 

Програми 

Усього витрат на 

виконання Програми 

2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 1 500,0 1 500,0 

Місцевий бюджет: 1 500,0 1 500,0 

Інші 0,0 0,0 

 


