УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХVІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05 березня 2020 року

№657-VІІ

Про затвердження Програми територіальної
оборони Дворічанського району на 2020-2021 роки
На виконання Закону України «Про військовий обов»язок та військову
службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
Закону України «Про оборону України» з метою
забезпечення
конституційного права громадян на захист власного життя та особистого
майна, формування та належне забезпечення підрозділів територіальної
оборони для захисту населених пунктів у Дворічанському районі Харківської
області, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування» района рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму територіальної оборони Дворічанського району на
2020-2021 роки (додається).
2. Доручити Дворічанській
районній державній адміністрації вжити
необхідних заходів щодо реалізації цієї програми.
3. Фінансовому відділу Дворічанської районної державної адміністрації
передбачити кошти на здійснення заходів цієї Програми, виходячи з
можливостей бюджету.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку (Акулов В.В.)
Голова
районної ради

Галина ТУРБАБА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 05 березня 2018 року №657-VІІ
( ХХХVІ сесія VІІ скликання)

ПРОГРАМА
територіальної оборони
Дворічанського району на 2020 – 2021 роки

смт. Дворічна
2020

Розділ I
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма територіальної оборони Дворічанського району на 20202021 роки розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної
обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням
незаконно
створеними
збройними
формуваннями
проросійського
спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних
комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ
Збройних Сил України, що дислоковані на території АРК, Донецької та
Луганської областей. Прийняття програми направлене на вжиття додаткових
заходів щодо охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій,
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, охорони та
оборони ділянки державного кордону в межах району, забезпечення
публічної безпеки, боротьби з диверсійними та іншими незаконно
створеними озброєними формуваннями, ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру, а також здійснення
додаткового фінансування з районного бюджету з метою навчання особового
складу підрозділів територіальної оборони.
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.
З цією метою планується організувати та здійснювати додаткові
заходи щодо:
посилення охорони та захисту ділянки державного українськоросійського кордону в межах Дворічанського району;
забезпечення умов для надійного функціонування органів державної
влади, органів військового управління, розгортання 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 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.
Реалізація Програми буде відбуватися упродовж двох етапів: I етап –
2020 рік, II етап – 2021 рік.
Розділ IV
Завдання Програми
Основними завданнями Програми є здійснення додаткових заходів
щодо:
посилення охорони та захисту ділянки державного українськоросійського кордону в межах Дворічанського району;
забезпечення умов для надійного функціонування органів державної
влади, органів військового управління, розгортання 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
Орієнтовні обсяги Загальні
обсяги
фінансування
№
Зміст заходу
Виконавці
фінансуза роками (грн.)
з/п
вання
2020
2021
(грн.)
Підрозділ 1. Утримання особового складу підрозділів територіальної оборони при
підготовці до виконання та виконанні завдань з оборони державного кордону, захисту
органів державної влади, органів військового управління, охорони та оборони
важливих об’єктів і комунікацій
1.1. Обладнання та ремонт місць Дворічанський
розміщення та проведення районний військовий
занять із особовим складом комісаріат
(далі
–
підрозділів територіальної Дворічанський РВК)
оборони у пункті постійної
дислокації
районного
військового комісаріату та у
польових умовах
1.2. Придбання обладнання та Дворічанський РВК
50000
50000
облаштування приміщень
спеціального призначення в
місцях
розташування
підрозділів територіальної
оборони
1.3.

1.4.

Продовольче забезпечення Дворічанський РВК
особового
складу
підрозділів територіальної
оборони при проведенні
занять та навчань у пункті
постійної
дислокації
районного
військового
комісаріату та у польових
умовах.
Придбання з цією метою
супутніх
товарів
господарського
призначення
Забезпечення спеціальним Дворічанський РВК
обмундируванням
особового складу
підрозділів територіальної
оборони при проведенні з
ними занять та навчань

Усього за підрозділом 1

4800

4800

9600

15000

15000

30000

69800

19800

89600

Орієнтовні обсяги Загальні
обсяги
фінансування
№
Зміст заходу
Виконавці
фінансуза роками (грн.)
з/п
вання
2020
2021
(грн.)
Підрозділ 2. Навчання особового складу підрозділів територіальної оборони виконанню
завдань із оборони державного кордону, захисту органів державної влади, органів
військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій
2.1. Забезпечення особового Дворічанський РВК
20000
10000
30000
складу
підрозділів
засобами
зв’язку
та
оргтехнікою
при
проведенні
занять
та
навчань з виконання ними
обов’язків
за
призначенням
(ПЕОМ,
засоби
радіозв’язку,
телефонні
апарати тощо)
2.2. Перевезення
особового Дворічанський РВК
5000
5000
10000
складу в територіальної
оборони при проведенні з
ними занять та навчань
2.3. Облаштування
Дворічанський РВК
10000
7500
17500
навчальних об’єктів для
проведення занять та
навчань
з
особовим
складом
загону
територіальної оборони у
пункті
постійної
дислокації
районного
об’єднаного військового
комісаріату та у польових
умовах з метою набуття
особовим
складом
навичок щодо виконання
обов’язків
за
призначенням
2.4. Сприяння організації та Дворічанський РВК
проведенню теоретичних і
практичних
занять
з
підготовки
загону
територіальної оборони до
виконання
завдань
територіальної оборони в
особливий період
з
адміністративноправових основ режиму
воєнного стану, порядку
взаємодії між державними
органами
під
час
виконання
завдань

№
з/п

Зміст заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги
фінансування
за роками (грн.)
2020
2021

Загальні
обсяги
фінансування
(грн.)

35000

57500

територіальної оборони,
забезпечення
належних
умов для підтримання
публічної
безпеки
і
порядку для надійного
функціонування органів
державної
влади,
державних
органів,
органів
військового
управління та об’єктів
критичної
інфраструктури, охорони
та оборони важливих
об’єктів та комунікацій
життєдіяльності,
з
тактичної,
тактикоспеціальної, інженерної,
вогневої
та
медичної
підготовки
Усього за підрозділом 2

22500

Підрозділ 3. Підготовчі заходи щодо надання медичної допомоги підрозділам
територіальної оборони під час виконання ними завдань територіальної оборони в умовах
надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та в особливий період
3.1. Відпрацювання
КНП
«Дворічанська організаційно-практичних районна лікарня» (далі –
заходів щодо взаємодії КНП
«Дворічанська
між КНП «Дворічанська РЛ»),
Дворічанський
районна
лікарня»
та РВК
Дворічанським районним
військовим комісаріатом
щодо
проведення
узгоджених лікувальноевакуаційних заходів на
догоспітальному етапі
3.2. Розроблення додаткових КНП «Дворічанська РЛ» заходів щодо підготовки
КНП
«Дворічанська
районна
лікарня»
до
прийому поранених і
постраждалих
військовослужбовців
Збройних Сил України та
інших
військових
формувань
в
умовах
особливого періоду та
надзвичайних
ситуацій

№
з/п

Зміст заходу

природного
або
техногенного характеру
3.3. Організація
надання
екстреної
медичної
допомоги,
консультативної спеціалізованої
та
кваліфікованої
медичної
допомоги
особовому
складу
підрозділів територіальної
оборони у мирний час при
проведенні навчань та
тренувань
3.4. Проведення інформаційно
- роз’яснювальної роботи
(розповсюдження
буклетів,
брошур,
листівок)
з
питань
проведення
організаційних, санітарногігієнічних
та
протиепідемічних заходів
серед особового складу
підрозділів територіальної
оборони
3.5. 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
3.6. Надання
методичної
допомоги та забезпечення
відпрацювання
санітарами-інструкторами
підрозділів територіальної
оборони
практичних
навичок із надання першої
медичної
долікарської
допомоги
Усього за підрозділом 3

Виконавці

Орієнтовні обсяги
фінансування
за роками (грн.)
2020
2021

Загальні
обсяги
фінансування
(грн.)

КНП «Центр екстреної медичної допомоги та
медицини
катастроф»
Дворічанський підрозділ
Куп'янського відділення

-

-

КНП «Дворічанська РЛ» КНП Центр первинної
медико-санітарної
допомоги
Дворічанського району

-

-

Дворічанський РВК
КНП «Дворічанська РЛ»

-

-

-

Дворічанський РВК
КНП «Дворічанська РЛ»

-

-

-

Орієнтовні обсяги Загальні
обсяги
фінансування
№
Зміст заходу
Виконавці
фінансуза роками (грн.)
з/п
вання
2020
2021
(грн.)
Підрозділ 4. Заходи щодо підготовки у мирний час до забезпечення охорони та оборони
важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності для виконання в особливий період
завдань підрозділами територіальної оборони
4.1. Облаштування
опорних Дворічанський РВК
5000
5000
10000
пунктів окремих важливих
об’єктів, що підлягають
охороні
та
обороні
підрозділами
територіальної оборони в
умовах
особливого
періоду та надзвичайного
стану
4.2. Облаштування
пунктів Дворічанський РВК
29280
29280
управління, призначених
для
керівництва
територіальною обороною
4.3. Облаштування
гучно- Дворічанський РВК
10000
5000
15000
мовленнямревун
населені пункти району
Усього за підрозділом 4
42280
10000
52280
Підрозділ 5. Організаційні та підготовчі заходи щодо координації спільних дій із
суб’єктами територіальної оборони щодо виконання завдань територіальної оборони в
особливий період
5.1. Організація та проведення Головний спеціаліст з з
суб’єктами питань
взаємодії
з
територіальної
оборони правоохоронними
спільних
занять
та органами,
режимнонавчань
з
питань: секретної, оборонної та
взаємодії і управління мобілізаційної
роботи
підрозділами
апарату
районної
територіальної оборони;
державної адміністрації,
відпрацювання спільних Дворічанський РВК
дій в особливий період з Дворічанське відділення
питань
охорони
та поліції
Куп’янського
оборони
важливих відділу поліції ГУ НП в
(стратегічних) об’єктів
Харківській
області,
критичної
Купянський
МРВ
інфраструктури,
Управління
СБУ
в
державних
органів, Харківській
області
комунікацій
Відділ
прикордонної
життєдіяльності;
служби «Тополі»
підтримання
правового
режиму воєнного стану,
безпеки і правопорядку;
ліквідації
можливих
наслідків
надзвичайних
ситуацій техногенного і

№
з/п

5.2.

5.3.

Зміст заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги
фінансування
за роками (грн.)
2020
2021

природного характеру
Організація взаємодії з Головний спеціаліст з органами
місцевого питань
взаємодії
з
самоврядування,
правоохоронними
громадами,
органами,
режимноволонтерськими
та секретної, оборонної та
громадськими
мобілізаційної
роботи
організаціями з метою апарату
районної
дієвої підтримки заходів державної адміністрації,
територіальної оборони, виконавчі
комітети
проведення
селищної та сільських
роз’яснювальної роботи, рад, Дворічанський РВК
запобігання
проявам
паніки,
мінімізації
людських втрат, захисту і
збереження
життя
та
здоров’я
цивільних
і
військових
громадян
України
в
умовах
особливого періоду або
надзвичайного стану
Організація
перевірки Дворічанський районний стану
готовності сектор
Головного
протирадіаційних укрить управління
ДСНС
та
сховищ
до України у Харківській
використання
за області
призначенням.
Розповсюдження
серед
населення
методичних
рекомендацій
щодо
правил
поведінки
в
умовах
катаклізмів
техногенного
та
природного характеру і
правил
користування
протирадіаційними
укриттями та сховищами
Усього за підрозділом 5
Разом за Програмою
147080

Загальні
обсяги
фінансування
(грн.)

-

-

-

-

52300

199380

Розділ VІ
Результати, очікувані від виконання Програми
Виконання Програми забезпечить підготовку до вирішення та розв’язання
в умовах особливого періоду завдань територіальної оборони в районі, а саме:
охорона та захист ділянки державного українсько-російського
кордону в межах Дворічанського району;

забезпечення надійного функціонування органів державної влади,
органів військового управління, розгортання військових формувань;
охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності;
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;
Розділ VII
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми,
покладається на Дворічанський районний військовий комісаріат.
Дворічанський
районний
військовий
комісаріат
виступає
відповідальним виконавцем та несе відповідальність за виконання Програми;
щороку до 15 грудня інформує Дворічанську району раду та Дворічанську
районну державну адміністрацію про результати її виконання.
Фінансовий відділ Дворічанської районної державної адміністрації є
головним розпорядником коштів.
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Людмила ГЛОТОВА

