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ПАСПОРТ 

Програми територіальної оборони Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2023 роки. 

 

1. Ініціатором розроблення Програми територіальної оборони 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки (далі – 

Програма): Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської 

області. 

 

2. Правові підстави Програми:  
- Конституція України; 

- Закон України «Про оборону України»; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про основи національного супротиву»; 

- Указ Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016дск «Про 

затвердження Положення про територіальну оборону України». 

 

3. Розробник Програми: сектор з питань цивільного захисту, оборонної 

та мобілізаційної роботи апарату Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району. 

 

4. Відповідальний виконавець Програми: Богодухівський районний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Харківській 

області. 

 

5. Учасники Програми: Богодухівський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки в Харківській області, Краснокутська 

селищна рабо Богодухівського району Харківської області. 

 

6. Термін реалізації Програми: 2022 – 2023 роки. 

 

7. Фінансування заходів Програми: Фінансування витрат на виконання 

заходів Програми проводиться за рахунок коштів бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади виходячи з його реальних фінансових 

можливостей шляхом надання субвенції Державному бюджету, а також інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, складає 478 тис. грн., у тому числі: 

у 2022 році – 389 тис. грн. 

у 2023 році – 89 тис. грн. 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12


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

 

Програма розроблена у зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної 

ситуації, зростанням соціальної напруги в країні та зростанням зовнішніх 

загроз щодо захоплення територій України. Прийняття Програми направлене на 

підготовку до ведення територіальної оборони на території громади, 

забезпечення виконання основних завдань територіальної оборони щодо 

охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, території і населення 

громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними 

озброєними формуваннями, а також, підтримання безпеки і правопорядку. 

З урахуванням зазначеного вище необхідно завчасно у мирний час 

створити сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо: 

- формування у мирний час та розгортання в особливий період підрозділів 

територіальної оборони; 

- взаємодії між собою органів місцевого самоврядування, 

правоохоронними органами і органами 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; 

- удосконалення системи інформування населення щодо надзвичайних 

ситуацій природного або техногенного характеру в умовах особливого періоду; 

- удосконалення системи підтримання у постійній готовності до 

використання за призначенням протирадіаційних укриттів і захисних споруд; 

- підготовки лікарні до прийому поранених та постраждалих. 

Також виникає гостра необхідність в удосконаленні теоретичної і 

практичної підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони до 

виконання завдань територіальної оборони в особливий період з: 

- адміністративно-правових основ режиму воєнного стану; 

- забезпечення належних умов підтримання публічної безпеки і порядку в 

умовах особливого періоду; 

- охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності в 

умовах особливого періоду на території громади; 

- тактичної, тактико-спеціальної, інженерної, вогневої, медичної та 

психологічної підготовки особового складу підрозділу територіальної оборони; 

- спеціальної підготовки санітарних інструкторів та фельдшерів 

підрозділу територіальної оборони. 

 

II. Мета Програми 

 

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного 

забезпечення потреб особового складу підрозділу територіальної оборони 

засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження для 

підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту 

державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих 



(стратегічних) об’єктів і комунікацій, території і населення громади, боротьби з 

диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а 

також підтримання безпеки і правопорядку. 

 

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 вишкілу особового складу 

підрозділу територіальної оборони; забезпечення навчального процесу 

необхідним матеріально-технічним обладнанням та відповідними засобами; 

вжиття додаткових заходів для охорони важливих (стратегічних) об’єктів і 

комунікацій. 

Загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, складає 478 тис. грн., у тому числі: 

у 2022 році – 389 тис. грн. 

у 2023 році – 89 тис. грн. 

Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться за 

рахунок коштів бюджету Краснокутської селищної територіальної громади 

виходячи з його реальних фінансових можливостей шляхом надання субвенції 

Державному бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

IV. Завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є здійснення додаткових заходів щодо: 

- 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; 

- посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян; 

- створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час 

особового складу підрозділу територіальної оборони до виконання завдань за 

призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 

відпрацювання навичок бойової підготовки. 

Також програма направлена на популяризацію проходження служби у 

військовому резерві у підрозділах територіальної оборони, підвищення іміджу 

підрозділів територіальної оборони. 

 

 

 

 

 

 



V. Заходи Програми 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування  

за роками (тис. 

грн.) 

Загальні 

обсяги 

фінансу-

вання 

(тис. 

грн.) 2022 2023 

1. Утримання особового складу батальйону територіальної оборони при підготовці до 

виконання та виконання завдань із захисту органів державної влади, охорони та 

оборони важливих об’єктів і комунікацій 

1.1. 

Обладнання та 

облаштування пункту 

управління та командного 

пункту батальйону 

територіальної оборони 

Богодухівського району на 

базі КЗ «Богодухівський 

ліцей № 3» Богодухівської 

міської ради (підвальне 

приміщення) 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 
45,0 45,0 90,0 

1.2. Обладнання (здійснення 

поточного та капітального 

ремонту приміщення, 

комунікацій, 

опалювального 

обладнання) та 

облаштування приміщення 

для розміщення особового 

складу батальйону 

територіальної оборони 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 
300,0 0,0 300,0 

1.3. Забезпечення спеціальним 

обмундируванням та  

засобами індивідуального 

захисту особового складу 

батальйону територіальної 

оборони, який уклав 

контракт на проходження 

служби у резерві 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 
10,0 10,0 20,0 

Усього за підрозділом 1: 355,0 55,0 410,0 

 

2. Навчання особового складу батальйону територіальної оборони до виконання завдань 

із захисту органів державної влади, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій 

2.1. Забезпечення особового 

складу батальйону 

територіальної оборони 

засобами зв’язку та 

оргтехнікою для 

виконання обов’язків за 

призначенням (ПЕОМ, 

засоби радіозв’язку, 

телефонні апарати, 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 10,0 10,0 20,0 



№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування  

за роками (тис. 

грн.) 

Загальні 

обсяги 

фінансу-

вання 

(тис. 

грн.) 2022 2023 

гучномовці тощо) 

2.2. Придбання для 

забезпечення належного 

функціонування особового 

складу батальйону 

територіальної оборони 

офісного паперу та 

канцелярських товарів 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 

2,0 2,0 4,0 

2.3. Облаштування навчальних 

об’єктів для проведення 

занять та навчань з 

особовим складом 

батальйону територіальної 

оборони у пункті постійної 

дислокації та у польових 

умовах з метою набуття 

навичок щодо виконання 

обов’язків за 

призначенням 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 

4,0 4,0 8,0 

Усього за підрозділом 2: 16,0 16,0 32,0 

 

3. організаційні та підготовчі заходи щодо координації спільних дій із суб’єктами 

територіальної оборони щодо виконання територіальної оборони в особливий період 

3.1. Організація взаємодії з 

волонтерськими та 

громадськими 

організаціями з метою 

дієвої підтримки заходів 

територіальної оборони, 

проведення 

роз’яснювальної роботи, 

запобігання проявам 

паніки, мінімізації 

людських втрат, захисту і 

забезпечення життя та 

здоров’я цивільних і 

військових громадян 

України в умовах воєнного 

стану 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 

0,0 0,0 0,0 

Усього за підрозділом 3: 0,0 0,0 0,0 

 

4. Організаційні та підготовчі заходи щодо підготовки формування територіальної 

оборони та військово-патріотичного виховання 

4.1. Придбання навчального 

приладдя та обладнання 

для проведення занять з 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

4,0 4,0 8,0 



№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування  

за роками (тис. 

грн.) 

Загальні 

обсяги 

фінансу-

вання 

(тис. 

грн.) 2022 2023 

особовим складом 

підрозділу територіальної 

оборони (шанцевий 

інструмент, дизель-

генератор, бензокоса, 

бензопила та інший 

інвентар для проведення 

занять з інженерної 

підготовки, витратних 

матеріалів для проведення 

занять з медичної 

підготовки тощо) 

Краснокутська селищна 

рада 

Усього за підрозділом 4: 4,0 4,0 8,0 

 

5. Організаційні та підготовчі заходи щодо підготовки та забезпечення сталого 

управління силами територіальної оборони на етапі підготовки, розгортання та 

застосування за призначенням 

5.1. Забезпечення штабу 

територіальної оборони 

обладнанням та меблями 

для виконання дій за 

призначенням і при 

проведенні навчань та 

тренувань 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 

10,0 10,0 20,0 

5.2. Забезпечення спеціальним 

обмундируванням та 

засобами індивідуального 

захисту особового складу 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 

4,0 4,0 8,0 

Усього за підрозділом 5: 14,0 14,0 28,0 

 

6. Заходи щодо сприяння особам, які проходять службу у військовому резерві підрозділу 

територіальної оборони Богодухівського району, укладенню контракту на проходження 

військової служби у Збройних Силах України 

6.1. Забезпечення умов для 

укладання контракту на 

проходження військової 

служби у Збройних Силах 

України для осіб, які 

проходять службу у 

військовому резерві у 

підрозділах територіальної 

оборони 

Богодухівський РТЦК та 

СП в Харківській 

області; 

Краснокутська селищна 

рада 0,0 0,0 0,0 

Усього за підрозділом 6: 0,0 0,0 0,0 

 

Разом за Програмою 389,0 89,0 478,0 



 В разі необхідності, може бути здійснений перерозподіл коштів між 

пунктами програми в межах виділених на Програму коштів. 

 При введені, за рішенням Уряду, Плану територіальної оборони в дію, 

фінансування заходів, необхідних для виконання визначених керівними 

документами завдань, здійснюється в безумовному порядку. 

 В разі розірвання контракту за ініціативою особи, або відмови за 

ініціативою особи від укладення контракту на проходження служби у 

військовому резерві Збройних Сил України або від укладення контракту про 

проходження військової служби у Збройних Силах України, кошти, що були 

витрачені за програмою територіальної оборони в порядку сприяння та 

заохочення проходженню служби (укладенню контракту) щодо цієї особи, 

можуть бути стягнуті з такої особи в тому числі і в судовому порядку. 

 

VІ. Очікувані результати від виконання Програми 

 

Виконання Програми забезпечить підготовку до вирішення та розв’язання  в 

умовах виконання силами територіальної оборони завдань за призначенням, а саме: 

- 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 підрозділу територіальної оборони до виконання завдань за 

призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 

відпрацювання навичок бойової підготовки. 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, 

покладається на сектор з питань цивільного захисту, оборонної та 

мобілізаційної роботи апарату Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області. 

Відповідальним виконавцем виступає Богодухівський районний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Харківській 

області, який несе відповідальність за виконання Програми. 

Контроль за ходом виконання Програми здійснює Краснокутська селищна рада 

Богодухівського району Харківської області.  
 

 

 

Секретар ради                 Валентина ОВЧАРЕНКО 


