
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

ХХ позачергова сесія VIІI скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

01 березня 2022 року         № 3606 

м. Бібрка 
Про утворення добровольчого формування Бібрської міської територіальної громади № 1 

Відповідно до ст. 17, 65 Конституції України, ст. 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 15, 18 Закону України «Про оборону України», ст. 1, 4, 8 Закону 

України «Про основи національного спротиву», з метою підготовки і виконання завдань територіальної 

оборони, руху опору, підготовки громадян України до національного спротиву, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити добровольче формування Бібрської міської територіальної громади № 1 (далі - ДФБМТГ). 

2. Основними завданнями ДФБМТГ визначити: 

2.1. своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території громади та захисту 

населення на цій території до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) 

або/чи угруповання об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної 

агресії проти України;  

2.2. участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;  

2.3. участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 

2.4. участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;  

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

інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об'єктів обласного, районного, сільського, 

міського значення, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для 

життєдіяльності для населення; 

2.6 забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування; 

2.7. участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і 

пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій; 

2.8. участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах; 

2.9. участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення 

на всій території України або в окремих її місцевостях; 

2.10. участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями 

агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними 

формуваннями; 

2.11. участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на 

протидію інформаційним операціям агресора (противника). 

3. Затвердити Положення про добровольче формування Бібрської міської територіальної громади № 1 

(додаток 1). 

4. Визначити місце розташування ДФБМТГ – місто Бібрка Львівського району Львівської області. 

5. Уповноважити Бібрського міського голову Гринуса Романа Ярославовича звернутися до 

Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України з клопотанням перед 

Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо затвердження місця розташування ДФБМТГ, 

визначеного у п. 4 цього рішення. 

6. Уповноважити секретаря Бібрської міської ради Стаха Ігоря Ярославовича направити копії цього 

рішення головi Львівської обласної державної адміністрації, голові Львівської обласної ради, голові 

Львівської районної державної адміністрації, голові Львівської районної ради, командувачу Сил 

територіальної оборони Збройних Сил України, військовому комісару Львівського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальнику Львівського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних та правових 

питань, а організацію виконання - на заступника Бібрського міського голови Заблоцького Максима 

Андрійовича. 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


