
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ  П'ЯТА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 червня  2022 року                                                   № 1386 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження Програми заходів 

національного спротиву 

Маловисківської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

 

Відповідно до Законів  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

правовий режим воєнного стану», «Про основи національного спротиву», «Про національну 

безпеку України», «Про оборону України», указів Президента України від 24.02.2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14.03.2022 року  №133/2022, від 

18.04.2022 року №259/2022, від 17.05.2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженими в установленому порядку Верховною Радою 

України, з метою забезпечення виконання заходів підготовки території Маловисківської  

міської територіальної громади до оборони в особливий період, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму заходів національного спротиву Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                  Леся ПОСТОЛЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  міської ради  

від 30 червня 2022 року №1386 

Секретар ради  

Леся ПОСТОЛЮК  

____________________ 

 

 

Програма 

заходів національного спротиву Маловисківської  міської територіальної громади  

на 2022 рік 

 

ПАСПОРТ 

Програми заходів національного спротиву Маловисківської  міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

1. Ініціатор розробки 

Програми  

Маловисківський міський голова  

2. Розробник Програми  Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних 

ситуації та техногенної безпеки 

3. Співрозробники Програми Фінансове управління міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми  

Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних 

ситуації та техногенної безпеки,  

Фінансове управління міської ради, відділ 

бухгалтерського обліку міської ради 

5. Учасники Програми  Маловисківська міська рада та головні 

розпорядники та отримувачі коштів бюджету 

міської територіальної громади 

6. Термін реалізації Програми  2022 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми  

Бюджет Маловисківської  міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 

законодавством 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

1 000 000,00 



1. Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована Програма 

У зв’язку із введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з метою забезпечення 

виконання заходів підготовки території Маловисківської міської територіальної громади до 

оборони в особливий період виникла нагальна потреба у впровадженні та фінансуванні 

заходів національного спротиву Маловисківської  міської територіальної громади. 

Національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з 

метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян 

України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної 

цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, 

з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про основи національного спротиву» складовими 

національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян 

України до національного спротиву. 

Метою Програми національного спротиву є підвищення обороноздатності території 

Маловисківської територіальної громади, сприяння забезпеченню готовності мешканців 

територіальної громади  до національного спротиву.  

Завданнями територіальної оборони є:  

1. своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та 

захисту населення на визначеній місцевості 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. участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків збройних конфліктів на 

території громади; 

3. участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 

4. участь   у   забезпеченні   умов    для   безпечного   функціонування органів державної 

влади, інших державних органів, органів  місцевого   самоврядування та органів 

військового управління; 

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

важливих об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та виведення з ладу 

яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

6. забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх 

перегрупування; 

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; 

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

9. участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі 

його введення на всій території України або в окремих її місцевостях; 

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

формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України 

воєнізованими або збройними формуваннями; 

11. участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня 

обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора 

(противника); 

12. сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України; 

13. військово-патріотичне виховання громадян України. 

Завданнями руху опору Маловисківської міської територіальної громади  є: 

1) формування осередків руху опору та набуття ними відповідних спроможностей; 

2) перешкоджання діям військ (сил) агресора (противника); 

3) участь у проведенні спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) 

операцій; 



4) участь у підготовці громадян України до руху опору. 

Завданнями підготовки мешканців Маловисківської міської територіальної 

громади  до національного спротиву є: 

1) сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України; 

2) військово-патріотичне виховання громадян України; 

3) підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових 

дій. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про основи національного спротиву» є  

Маловисківська міська рада: 

1) бере участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву в мирний час та 

в особливий період; 

2) забезпечує у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне фінансування 

заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до 

національного спротиву; 

3) сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад; 

4) забезпечує життєдіяльність населення і функціонування об’єктів інфраструктури у 

межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

5) сприяє  популяризації участі в заходах національного спротиву. 

Таким чином, Програма заходів національного спротиву Маловисківської  міської 

територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) передбачає забезпечення 

організації та фінансування  на території Маловисківської територіальної громади 

заходів національного спротиву. 

Необхідність та правомірність фінансування Програми за рахунок місцевого бюджету 

регламентують: 

Закон України «Про основи національного спротиву», зокрема, відповідно до пункту 

1 статті 23 цього закону, фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного 

спротиву здійснюються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих 

бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел; Бюджетний 

кодекс України, зокрема, згідно з пунктом 17 статті 91 цього Кодексу  до видатків місцевих 

бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на заходи 

та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення; Указ 

Президента України від 22 вересня 2016 року № 406/2016 ,,Про Положення про 

територіальну оборону України”, зокрема, відповідно до розділу 2 пункту  8 цього указу 

заходи підготовки до територіальної оборони в мирний час – це створення системи 

управління територіальної оборони та проведення навчань (тренувань) з територіальної 

оборони, постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2021 р. №1449 «Про затвердження 

Положення про добровольчі формування територіальних громад» 

 

2. Мета Програми 

Метою Програми заходів національного спротиву Маловисківської  міської 

територіальної громади на 2022 рік є матеріальне  забезпечення національного спротиву осіб, 

які виконують завдання руху опору, в тому числі  підрозділів територіальної оборони, 

підрозділів ЗСУ, СБУ, Національної Гвардії, добровольчих формувань на території 

Маловисківської  міської територіальної громади.  

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання 

програми 

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх фінансування з 

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

джерел (у вигляді субвенцій з бюджету міської територіально громади, придбання товаро – 

матеріальних цінностей, оплата послуг та інше).  

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2022 року. 

 



4. Завдання програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є комплексне здійснення заходів, визначених у 

додатку до Програми. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

проведення заходів підготовки території Маловисківської  міської територіальної 

громади до оборони в особливий період; 

підготовку особового складу сил національного спротиву до виконання завдань за 

призначенням, матеріально-технічне забезпечення заходів підготовки сил національного 

спротиву; 

підготовку населення Маловисківської міської територіальної громади до виконання 

заходів національного спротиву, зокрема формування патріотичної свідомості та стійкої 

мотивації, набуття ними знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України. 

 

5. Процедура передачі товарно-матеріальних цінностей (надалі товарно – 

матеріальних цінностей, в т.ч. оплата послуг), система управління та контролю за 

ходом виконання Програми 
Процедура передачі товарно – матеріальних цінностей від Маловисківської міської 

ради до відповідного підрозділу передбачає: 

1. Реєстрацію листа командира відповідного підрозділу Збройних Сил України чи 

підрозділів територіальної оборони, добровольчого формування територіальної  оборони, що 

здійснюють заходи національного спротиву на території  Маловисківської міської 

територіальної громади, як представника бюджетної установи, з обґрунтуванням та 

зазначенням потреби в товарно – матеріальних цінностях  в  Маловисківській міській раді,  

2. Придбання товарно – матеріальних  цінностей Маловисківською міською радою 

згідно листа  зазначеного в п.1.в межах кошторисних призначень; 

3. Рішення виконкому або розпорядження голови про передачу матеріальних 

цінностей з обов’язковим їх затвердженням на черговій сесії міської ради; 

4. Комісійна передача (комісія створюється розпорядженням Маловисківського 

міського голови з однієї сторони та командиром відповідного підрозділу з іншої сторони) 

ТМЦ відповідній військовій частині, добровольчому формуванню Маловисківської міської 

територіальної громади на безоплатній основі шляхом підписання Акту приймання – 

передачі в двох екземплярах. По одному екземпляру кожній з сторін. 

 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

Органом управління Програмою є Маловисківська  міська рада, що в межах 

повноважень, здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюватиме постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 



Додаток  

до Програми заходів  

національного спротиву  

Маловисківської  міської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

Заходи 

з реалізації Програми заходів національного спротиву Маловисківської  міської територіальної громади  

на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Загальні 

обсяги 

фінансування 

(грн.) 

    

1.  

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення підрозділів 

територіальної оборони, підрозділів ЗСУ, СБУ, Національної Гвардії, 

добровольчих формувань Маловисківської міської територіальної громади - 

забезпечення приміщеннями, об’єктами матеріально-технічної бази, 

транспортними засобами, засобами зв’язку, продовольством, паливо-

мастильними матеріалами, комунальними послугами та інше, пов’язаними з 

організацією життєдіяльністю відповідних підрозділів Територіальної 

оборони, добровольчих  формувань, підрозділів ЗСУ, СБУ, Національної 

Гвардії, які розташовані на території Маловисківської міської 

територіальної громади 

Головні розпорядники 

та отримувачі коштів 

бюджету міської 

територіальної 

громади, визначені 

розпорядчими актами 

міської ради   

300 000,0 

2.  Придбання продуктів харчування, медикаментів, лікарських засобів, 

перев’язувальних матеріалів, засобів радіозв’язку, основних засобів, 

предметів та матеріалів для підрозділів територіальної оборони, 

добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору, в тому числі 

створення запасів на території Маловисківської міської територіальної 

громади . 

Головні розпорядники 

та отримувачі коштів 

бюджету міської 

територіальної 

громади, визначені 

розпорядчими актами 

міської ради   

300 000,0 



3.  Придбання предметів та матеріалів для облаштування об’єктів для 

підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань, сил опору у 

пунктах дислокації, блок-постів, функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури, захисних споруд, вогневих позицій на території 

Маловисківської міської територіальної громади .. 

Головні розпорядники 

та отримувачі коштів 

бюджету міської 

територіальної 

громади, визначені 

розпорядчими актами 

міської ради   

300 000,0 

4.  Виконання першочергових заходів підготовки території Маловисківської 

міської територіальної громади до оборони в особливий період 

Відповідальні особи, 

визначені 

розпорядчими актами 

міської ради   

100 000,0 

 Разом  1 000 000,0 

 

 

 


