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1. Паспорт

ВишневоТ MicbKoi територiальноi громади з пiдтримки заходiв
територiальноi оборони на територii Вишневоi мiськоi територiальнот

громади на 2022-202З роки
(даri - Програма)

l Iнiцiатор розроблення
Програми

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoi
ради Бучанського району КиiвськоТ
областi

2. Пiдстава для розроблення
Програми

Конституцiя УкраТни, Бюджетний кодекс
УкраТни, Закони Украiни пПро оборону
УкраТни>r, <Про Збройнi Сили УкраТни>,
uПро мiсцеве самоврядування в Украiнi>,
uПро основи нацiонального спротиву),
<Про правовий режим военного стану))

a
J. Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi

ради Бучанського району КиТвськоi
областi

4. Учасники Програми
(спiввиконавцi)

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi
ради Бучанського району Киiвськоi
областi,
Управлiння фiнансiв ВишневоТ MicbKoT
ради,
Вiйськовi частини А7042, А7299 (IЗЗ
батальйон ТРО Бучанського р-ну
КиТвськоi обл.),
I вiддiл Буча ського районного
територiального центру комплектування
та соцiальноi пiдтримки

5. TepMiH реалiзацiТ Програми 2022-202З роки

6. Щжерела фiнансування Бюджет ВишневоТ MicbKoi територiальноi
громади та iншi джерела фiнансування не
забороненi чинним законодавством
Украiни

]. Загальний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних для
реалiзацiТ Програми

3 560 000,00 грн
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2. Загальна частина

У зв'язку з вiйськовокl агресiсю росiйськоТ федерацiI проти Украiни,
Указом Президента Украiни вiд 24.02.2022 року Jф 6412022 <Про введення
вiйськового стану в Украiни> (iз змiнами) в kpaiHi введено воснний стан,
вiдповiдно до Конститучii Украiни, Закону Украiни вiд 1 6.О7.2021 року ]rIs 1702-
IX кПро основи нацiонального спротиву), абзацу другого cTaTTi 14, абзацу
шостого cTaTTi 15 Закону УкраТни вiд 01 .08.2021 року Ns 19З2-ХII <Про оборону
укратни>, Стратегiт нацiональноi безпеки Украiни, затвердженоi Указом
Президента Украiни вiд 14.09.2020 року JVq з9212о2О uПро рiшення Ради
нацiональноi безпеки i оборони Украiни вiд 14 вересня 2о2о року uпро
Стратегiю нацiональноi безпеки Украiни>>, Програми органiзацii територiальноТ
оборонИ У Киiвськiй областi на 202I-2о2З роки, затвердженоТ рiщенням
КиТвськоi обласно[ ради вiд [0 червн я 2О21 року Jt 066-04-VII, у зв'язку з
недос,Iатнiм наповненням та дефiцитом !ержавного бюджету Украiни виникас
потреба У здiйсненнi додаткового фiнансування матерiально-технiчних та
побутових потреб вiйськових частин, пiдроздiлiв територiальноi оборони та
I вiддiлу Бучанського районного територiального центру комгIлектування та
соцiальноi пiдтримки, якi дiють та розташованi на територii Вишневоi MicbkoT
територiальноi гром ади та Бучанського району, з бюджету Вишневоi MicbkoT
територiальноi громади.

3. Мета та ocHoBHi завдання Програми

IvIетою Програми е:

- активiзацiя фiнансовоТ допомоги;
- надання матерiально-технiчноI допомоги вiйськовим

пiдроздiлам територiальноТ оборони та I вiддiлу Бучанського
територiального центру комплектування та соцiальноi пiдтримки,
розташованi На територii Вишневоi MicbKoT територiальноi -

Бучанського району для ефективного виконання поставлених

частинам,

районного
якi дiють та
громади та

завдань з
територiальноi оборони;

- забезпечення заходiв вiйськово-облiковот роботи та полiпшенця якостi
обслуговування громадян ВишневоТ MicbKoT територiальноТ громади.

Основними завдання Програми е:

-забезпечення належноj' боездатностi вiйськових частин, пiдроздiлiв
територiальноi оборони, я i дiють та розташованi на територii Вишневоi MicbkoI
територiальноi гром ади та Бучанського району; .

- сприяння вирiшенню питань щодо пiднесення престижу вiйськовот
служби;

- забезпечення умо для якiсного виконання завдань та надiйного
функцiоНуваннЯ I вiддiлУ БучанськогО районногО територiального центру
комплектування та соцiальноТ пiдтримки.
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4. Фiнансове забезпечення Програми

Вiдповiдно до пункту 17 частини першоi cTaTTi 91 Бюджетного кодексу
укратни визначено, що до видаткiв мiсцевих бюджетiв, Що можуть
здiйснюватися з ycix мiсцевих бюджетiв, належать видатки на заходи та роботи
з територiальноТ оборони.

Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення здiйснюсться за
рахунок i в межах коштiв бюджету Вишневот Micbkoi територiальноi громади, а
також з iнших не заборонених законодавством Украiни джерел фiнансування.

розрахунки потреби коштiв для реаrriзацii заходiв Програми вказано у
!одатку 1 до Програми з правом внесення змiн виконавчим KoMiTeToM Вишневоi
MicbKoT РаДи Бучанського району КиiвськоТ областi та наступним затвердженням
сесiсЮ Вишневоi MicbKoT ради Бучанського району КиТвськоТ областi з

урахуванням норм Закону Украiни uпро правовий режим военного стану)).

5. Заходи реалiзацiТ Програми

Основними заходами реалiзацii Програми е:

- МаТерiалЬНо-технiчне забезпечення пiдроздiлiв територiальноТ оборони,
ВiЙСЬКовоТ частини А]299 (фiнансовий орган в/ч АlО42),, якi дiють та
РОЗТаШОВаНi на територii ВишневоI MicbKoT територiальноТ громади та
Бучанського району;

- ПРИДбаНця обладнання та предметiв пiдроздiлам територiальноТ оборони,
вiЙськовiй частинi А7299 (фiнансовий орган вlч А704.2), якiдiють та розташованi
На ТеРИТОрir ВишневоТ MicbKoT територiальноi громади та Бучанського району;

- ПРИДбання канцелярського приладдя для I вiддiлу Бучанського районного
територiального центру комплектування та соцiальноi пiдтримки;

- ПРОВеДеННя будiвельно-ремонтних робiт адмiнiстративноi будiвлi
I вiддiлУ БучансьКого районного територiаrrьного центру комплектування та
соцiальноТ пiдтримки.

6. Очiкуванi результати виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходiв:
- пiднесе престиж вiйськовоi служби,
- СПрияТиме обороноздатностi та мобiлiзацiйнiй готовностi держави;
- забезпечить готовнiсть пiдроздiлiв територiальноi оборони, якi дiють та

РОЗТаШОВанi на територii ВишневоТ MicbKoi територiальноi громади та
Бучанського району, до виконання завдань за призначенням;

- забезпечить посилення охорони важливих об'ектiв i комунiкацiй, органiв
мiсцевого самоврядування, територiй, населення;

- Забезпечить пiдтримку безпеки та правопорядку на територiТ ВиrrrневоТ
MicbKoT територiальноТ громади,
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- пiдвищення ефективнiсть робiт пiд час лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй техногенного, природного характеру, наслiдкiв воснних дiй;

- забезпечить виконання заходiв правового режиму воснного стану;
- пiдвищить ефективнiсть цивiльно-вiйськового спiвробiтництва.

7. Коорлинацiя та контроль за виконанням Програми
координацiю та контроль за виконанням заходiв здiйсню€ виконавчий

мiський голова Iлля ДIКОВ

KoMiTeT Вишневоi MicbKoi Ради Бучанського райоцу{иiвськоi областi.
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Щодаток 1 до Програми

Розрахунок потреб коштiв для реалiзацii заходiв Програми

Заходи Програми Вiдповiдальнi виконавцi Обсяги фiнансування
(грн)

MaTepi a,rbHo -TexHi чне забез печення
пiдроздi-lriв територiальноi оборони,
вiйськовоi частини А7299
(фiнансовий орган вlч А7О42)

-Виконавчий KoMiTeT
Вишневоi мiськоi ради
Бучанського району
Киiвськоi областi,
вiйськова частина л'7о4)

1 100 000,00

Придбання обладнанн",u пр.дпп.тЬ
пiдроздiлам територiа-пьноi оборони,
вiйськовоТ частини А7299
(фiнансовий орган вlч А7О42)

-Виконавчий KoMiTeT
Вишневоi MicbKoi ради
Бучанського району
Киiвськоi областi,
вiйськова частина А7о4)

300 000, 00

Придбання автозапчастин та послуг
по ремонту та вiдновлення
працездатностi наявного
автотранспорту вiйськовоi частини
А7299 (фiнансовий орган вlч Д7О42)

-Виконавчий KoMiTeT
Вишневоi MicbKoi ради
Бучанського району
КиiвськоI областi,
вiйськова частина А7 042

800 000,00

Придбання KoMlt' ютерноi rе*пiкlч,
ноутбукiв, оргтехнiки та витратних
матерiалiв для вiйськовоi частини
А7299 (фiнансовий орган вlч А7О42)

.Виконавчий KoMiTeT
Вишневоi MicbKoT ради
Бучанського району
киlвськоl ооластt.
вlиськова частина А7 042

300 000,00

Придбання канцелярського прила п"ця
I вiддiлу Бучанського районного
територiального центру
комплектування та соцiа-пьноi
пiдтримки

Виконавчий KoMiTeT
Вишневоi мiськоi ради
Бучанського району
Киiвськоi областi, I вiддiл
Бучанського районного
територiального центру
комплектування та
сопiальнот пiптпимки

60 000,00

Проведення булiвельно-ремонтних
робiт адмiнiстративноi будiвлi
I вiддiлу Бучанського районного
територlального центру
комплектування та соцiальноТ
пiдтримки

Виконавчий KoMiTeT
Вишневоi MicbKoi ради
Бучанського району
Киiвськоi областi, I вiддiл
Бучанського районного

ру

000 000,00

мiський голо

\--_-/'

Iлля ДIКОВ
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