
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та 

оборонної роботи на 2021 – 2027 роки 

 

 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 25, 27 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою створення сприятливих умов для діяльності правоохоронних 

органів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, протидії 

тероризму на обласному рівні та покращення оборонної роботи, 

 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи 

на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням першого пленарного засідання четвертої 

сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 № 131, що додаються 

на 6 аркушах. 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на 

постійні комісії обласної ради: з питань правоохоронної діяльності, боротьби з 

корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій; 

з питань бюджету та управління майном. 

 
 

 

Голова обласної ради     Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання сесії 

обласної ради восьмого скликання 

2022 № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

територіальної оборони 

Полтавської області на 2022-2027 роки 
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1. Паспорт Програми 

територіальної оборони Полтавської області на 2022-2027роки 

 
 

1 

 

Ініціатор розроблення 

Програми територіальної 

оборони на 2022-2027 роки 

(далі – Програма) 

 

Департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської 

обласної державної адміністрації 

 

 

2 

 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення проєкту 

Програми 

Конституція України, Закони України 

«Про основи національного спротиву», 

«Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 14.07.2016   

№ 309 

 

 

3 

 

Розробник та 

співрозробники Програми 

 

Департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської 

обласної державної адміністрації; 

Полтавський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки; військова частина А7044 і 

військові частини територіальної оборони 

Збройних Сил України, які сформовані на 

території області; Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної 

державної адміністрації 

 

 

4 

 

Відповідальний виконавець 

Програми 

 

Департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської 

обласної державної адміністрації; 

Полтавський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки; військова частина А7044 і 

військові частини територіальної оборони 

Збройних Сил України, які сформовані на 

території області; Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної 
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державної адміністрації 

 

5 

 

Номер і назва операційної 

цілі Стратегії регіонального 

розвитку Полтавської 

області на 2021-2027 роки, 

якій відповідає Програма 

 

 

 

1.2. «Універсальна система соціального 

захисту населення та безпечні умови 

життя» 

 

6 

 

 

Термін реалізації Програми 

 

2022 – 2027 роки 

 

7 

 

Етапи виконання програм 

(для довгострокових 

програм) 

 

 

2022 – 2027 роки 

 

8 

 

Бюджети, з яких 

залучаються кошти на 

виконання Програми 

 

 

Обласний бюджет 

 

9 

 

Очікуваний обсяг 

фінансування Програми за 

рахунок коштів  обласного 

бюджету, всього 

у тому числі за рахунок 

коштів: 

1) державного бюджету; 

2) обласного бюджету; 

3) районного, міського, 

селищного 

(сільського) бюджету; 

4) інших джерел 

фінансування 

 

 

 

40  000 000 грн 

 

 

- 

40  000 000 грн 

- 

 

 

- 

 

 

Розробник Програми 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної державної 

адміністрації        Віктор Стеблянко 
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2. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована 

Програма 

 
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, можливою 

загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-

розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів 

забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового 

управління в державі виникла нагальна необхідність в створенні військових 

частин територіальної оборони на території області та їх матеріально-

технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, 

охорони важливих об’єктів і комунікацій органів державної влади, території і 

населення області, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та 

незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та 

правопорядку в області. 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-

технічного забезпечення військових частин територіальної оборони, 

обладнання місця формування (місце проведення зборів з військовими 

частинами територіальної оборони Полтавської області), створення бази 

мобілізаційного розгортання та навчально-матеріальної бази для організації 

та проведення занять з військовозобов’язаними призначеними до складу 

військових частин територіальної оборони та проведення патріотичного 

виховання та роз’яснювальної роботи серед населення області. Виконання 

програми дасть можливість виконання вимоги щодо здійснення матеріально-

технічного забезпечення та підвищення готовності до виконання завдань 

військових частин територіальної оборони та штабу зони та районів 

територіальної оборони. 

 

3. Мета Програми 
 

Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з 

обласного бюджету для комплексного здійснення заходів щодо: 

підготовки штабів зони та районів територіальної оборони, як робочого 

органу Полтавської обласної державної адміністрації, районних державних 

адміністрацій з підготовки та виконання заходів територіальної оборони; 

підготовки особового складу військових частин територіальної оборони 

до охорони важливих об’єктів і комунікацій органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів військового управління, боротьби з 

диверсійними групами та іншими незаконно створеними збройними 

формуваннями, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану; 
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матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та військових 

частин територіальної оборони при відмобілізування та проведення занять, 

тренувань, зборів, а саме: 

дообладнання місць розміщення  військових частин територіальної 

оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для 

особового складу, закупівля табірних наметів, обладнання місць для 

організації харчування в польових умовах, шанцевого інструменту для 

організації розміщення військових частин територіальної оборони); 

створення бази для проведення навчальних зборів з військовими 

частинами територіальної оборони Полтавської області; 

забезпечення індивідуальними засобами захисту, засобами харчування, 

речовим майном особового складу та спорядженням, в тому числі засобами 

індивідуального бронезахисту та засобами зв’язку, індивідуальними 

комплексами медичної допомоги; 

створення бази мобільного розгортання військових частин 

територіальної оборони; 

створення навчально-матеріальної бази для організації та проведення 

занять з військовозобов’язаними, призначеними до складу військових частин 

територіальної оборони, а саме: 

обладнання місць проведення бойового злагодження (занять) з 

військовими частинами територіальної оборони необхідним приладдям 

(інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої 

підготовок; 

придбання макетів масогабаритних основних видів стрілецької зброї та 

ручних гранат, виготовлення мішеней для виконання вправ стрільб зі 

стрілецької зброї та метання ручних гранат; 

придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-

медичної підготовки. 

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і 

джерела фінансування, строки та епати її виконання 

 
Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

підготовки до створення військових частин територіальної оборони та їх 

матеріально-технічного забезпечення. 

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад 

військових частин територіальної оборони необхідними засобами майна та 

спорядження відповідно до існуючих норм згідно з потребами, організацію їх 

розміщення, харчування та підготовки. 

З урахуванням зазначеного вище необхідно завчасно створити 

сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо 

удосконалення: 

формування у мирний час та розгортання в особливий період 

військових частин територіальної оборони; 



 6 

організації та підтримання у постійній готовності системи управління  

територіальною обороною в області; 

взаємодії обласної та районних державних адміністрацій, 

правоохоронних органів і органів військового управління при підготовці до 

виконання та при виконанні завдань територіальної оборони. 

Також виникає гостра необхідність щодо удосконалення теоретичної і 

практичної підготовки особового складу військових частин територіальної 

оборони до виконання завдань територіальної оборони в особливий період з: 

адміністративно-правових основ режиму воєнного стану; 

порядку взаємодії між державними органами, забезпечення належних 

умов підтримання публічної безпеки і правопорядку в умовах особливого 

періоду; 

надійного функціонування в умовах особливого періоду органів 

державної влади та органів військового управління; 

оперативного розгортання військ (сил) Збройних Сил України та інших 

військових формувань; 

охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності в 

умовах особливого періоду; 

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

психологічної підготовки особового складу військових частин територіальної 

оборони; 

спеціальної підготовки санітарних інструкторів та фельдшерів 

військових частин територіальної оборони. 

Зазначені вище завдання передбачаються у заходах Програми і мають 

бути поставлені в авангарді організаційної роботи місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, 

домінувати у навчально-виховному процесі навчальних закладів, на 

підприємствах області та з усіма категоріями громадян. 

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету 

виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування військових частин 

територіальної оборони з обласного бюджету. 

Обсяги фінансування програми становлять 40 000 000,0 грн та 

передбачаються щороку за рахунок коштів обласного бюджету виходячи з 

його реальних можливостей. 

Реалізація програми відбуватиметься протягом 2022-2027 років. 

 

Бюджет  

програми територіальної оборони Полтавської області 

на 2022-2027 роки 
                                                                                                         (тис. грн) 

 

Очікувані 

джерела  

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ ІV V VI 

2022  

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

2026 

 рік 

2027  

рік 

Обсяг 10 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 40 000,0 
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коштів, 

усього,  

в тому 

числі:  

Обласний 

бюджет 
10 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 40 000,0 

 

 

5. Очікувані показники успішності Програми 
 

Виконання програми забезпечить підготовку до вирішення та 

розв’язання в умовах особливого періоду завдань територіальної оборони, а 

саме: 

забезпечення надійного функціонування органів державної влади, 

органів військового управління. оперативного розгортання військ Збройних 

Сил України та інших військових формувань; 

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 військових частин територіальної оборони до виконання 

завдань за призначенням, забезпечення матеріально-технічними засобами 

військових частин територіальної оборони згідно з потребами, обладнання 

місць формування. 

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є 

повне забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин 

територіальної оборони згідно з потребами, обладнання місць формування 

батальйонів територіальної оборони, забезпечення роботи штабу зони та 

районів  територіальної оборони, як робочого органу Полтавської обласної 

державної адміністрації, районних державних адміністрацій з підготовки та 

виконання заходів територіальної оборони. З метою виконання в повному 

обсязі завдань, покладених на дані формування, на суму 40 млн грн. 

На фінансування Програми передбачаються не прямі видатки на 

утримання установ, а передбачається міжбюджетний трансферт, а саме 

субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально 

економічного розвитку області. Тому при виділенні субвенції відповідальний 

виконавець зобов’язується перерахувати її в повному обсязі, а отримувач 

зобов’язаний 100% освоїти кошти субвенції за цільовим призначенням. 
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Показники успішності 

програми територіальної оборони Полтавської області 

2022-2027 роки 
 

Показники 

успішності 

проєкту 

Значення 

показник

а станом 

на 

початок 

реалізаці

і 

програм

и 

Одини

ця 

виміру 

Прогнозні значення показників успішності станом на 

завершення бюджетного року 

Джерела 

інформаці

ї 

показникі

в 
 

2022 

рік 

 

2023 

рік 

 

2024 

рік 

 

2025 

рік 

 

2026 

рік 

 

2027 

рік 

Обсяг 

бюджетних 

трансфертів 

на виконання 

заходів 

Програми 

Виконавцями 

 

0 

 

тис грн 

 

10 000,0 

 

10 000,0 

 

5 000,0 

 

5 000,0 

 

5 000,0 

 

5 000,0 
 

Бухгалтер

ська 

звітність 

 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми 

здійснює Полтавський обласний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки; військова частина А7044 і військові частини 

територіальної оборони Збройних Сил України, які сформовані на території 

області; Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської 

обласної державної адміністрації та ефективним використанням коштів - 

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації та 

контролюючі органи згідно з чинним законодавством. 

Виконавці програми інформують обласну державну адміністрацію про 

стан виконання заходів, визначених Програмою, щороку до 15 січня. 
 

Узагальнення поданої інформації про хід виконання Програми 

забезпечує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

Хід виконання Програми періодично заслуховується на засіданнях 

постійної комісії обласної ради з питань забезпечення правоохоронної 

діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та 

учасників бойових дій, нарадах, колегіях тощо. 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної державної 

адміністрації        Віктор Стеблянко 



Додаток 

до програми територіальної оборони 

Полтавської області на 2022-2027 роки 

(до розділу 4) 

 

Напрями діяльності та заходи програми територіальної оборони  

Полтавської області на 2022-2027 роки 

 
№ 

з/п 
Назва напряму 

діяльності 

 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг 

фінансування  

(тис. грн) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

1. 

Здійснення ряду 

завдань та заходів 

щодо підготовки до 

створення військових 

частин 

територіальної 

оборони та їх 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Формування у мирний 

час та розгортання в 

особливий період 

військових частин 

територіальної оборони; 

організація та 

підтримання у постійній 

готовності системи 

управління 

територіальної оборони 

в області; взаємодія 

обласної та районних 

державних 

адміністрацій, 

правоохоронних органів 

і органів військового 

управління при 

підготовці до виконання 

та при виконанні завдань  

територіальної оборони 

2022-2027 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

 

Військова частина 

А7044 і військові 

частини 

територіальної 

оборони Збройних 

Сил України, , які 

сформовані на 

території області 

 

Полтавський обласний 

територіальний центр 

Обласний 

бюджет 

2022 р. – 10 000,00 

2023 р. – 10 000,00 

2024 р. – 5 000,00 

2025 р.– 5 000,00 

2026 р. – 5 000,00 

2027 р. – 5 000,00 

40 000,00 



2 

 

комплектування та 

соціальної підтримки 

 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

 

2. 
Всього 

 
 

2022-2027 

 
 

Обласний 

бюджет 

2022 р. – 10 000,00 

2023 р. – 10 000,00 

2024 р. – 5 000,00 

2025 р.– 5 000,00 

2026 р. – 5 000,00 

2027 р. – 5 000,00 

40 000,00 

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної державної 

адміністрації               Віктор Стеблянко 


