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1. Паспорт

шневоТ MicbKoT територiальноi громади з пiдтримки заходiв
рiальнот оборони на територii Вишневоi Micbkoi територiальноi

громади
па 2022-2023 роки
(д-i - Програма)

1 Il
г

riцiатор розроблення
рограми

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoT
ради Буlанського району КиТвськоТ
областi

2. г
г

iдстава для розроблення
рограми

Конституцiя УкраiЪи, Бюджетний кодекс
УкраiЪи, Закони УкраiЪи <Про оборону
УкраiЪш, <Про Збройнi Сили УкраiЪи>,
<Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>,
<Про основи нацiонаrrьного спротиву)>,
<Про правовий режим военного стану)

з. р lзробник Програми Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ мiськоi
ради Бучанського району КиТвськоi
областi

4. у
(с

{асники Програми
пiввиконавцi)

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi мiськоI
ради Бучанського району Киiвськоi
областi, Управлiння фiнансiв Вишневоi
MicbKoi ради

5. т pMiH реалiзацii Програми 2022-202З роки
6. д керела фiнансуваннrl Бюджет Вишневоi MicbKoI територiальноi

громади та iншi джерела фiнансування не
забороненi чинним законодавством
Украiни

7. Зr

р(
р(

гальний обсяг фiнансових
cypciB, необхiдних для
алiзацiТ Програми

500 000, 00 грн

з



2. Загальна частина

оборон
Киi

стану в Украiни> (i, змiнами) в KpaiHi введено военний стан,

оборон , якi дiють та розташованi на територii Вишневоt MicbKoi

н
п

служб

альноi оборони.

зв'язку з вiйськовою агресiею росiйськоi федерацiI проти Украiни,

Указом Президента Украiни вiд 24.02.2022 року J\b 6412022 кПро введення

вlиськ
вiдповi до Констиryцii Украiни, Закону Украiни вiд 1б.07 .202| року Jф 1702-

IX кП основи нацiонального спротиву>, абзацу другого cTaTTi 14, абзацу
cTaTTi 15 Закону Украiни вiд 01.08.2021 року Nч 1932-ХII <Про оборону

затвердженоТ УказомYKpaiH , CTpaTeT,ii нацiональноi безпеки Украiни,
През нта Украiirи вiд |4.09.2020 року Ns З9212020 <Про рiшення Ради

нацiон ьноi безпеки i оборони Украiни вiд |4 вересня 2020 року <Про

Страте нацiоншlьноi безпеки Украiни>, Програми органiзацii територiальноТ

у Киiвськiй областi на 202|-202З роки, затвердженоi рiшенням
обласноi ради вiд 10 червня 2021 року J\Гэ 066-04-VII у зв'язку з

iM наповненням та дефiцитом .Щержавного бюджету УкраТни виникае

у здiйсненнi додаткового фiнансування матерiально-технiчних та

поб потреб пiдроздiлiв територiаrrьноi оборони, якi дiють та розташованi
на ii Вишневоi мiськоi територiальноТ громади та Бучанського району, з

бю Вишневоi MicbKoi територiальноi громади.

3. Мета та ocHoBHi завдання Програми

Програми е:

зацiя фiнансовоi допомоги;
надання матерiально-технiчноi допомоги пiдроздiлам територiалъноi

територiальноi
та Бучансъкого райоrrу.
IIовними завдання Програми е:

IuI н€ulежноi боездатностi пiдроздiлiв територiальноi оборони,
якi та розтаIIтованi на територii Вишневоi MicbKoi територiальноi громади
та Бу го раи:ону;

4. (DiHaHcoBe забезпечення Програми

iдповiдно до пункту I7 частини першоi cTaTTi 91 Бюджетного кодексу

що до видаткiв мiсцевих бюджетiв, що можутьУкраiн визначено,
здi з ycix мiсцевих бюджетiв, нЕLпежать видатки на заходи та роботи

нансування та матерiально-технiчне забезпечення здiйснюеться за
i в межах коштiв бюджету Вишневоi MicbKoT територiальноТ громади, а

iнших не заборонених законодавством Украiни джерел фiнансування.

зте
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рахунки потреби кош iB для ре€tлiзацii заходiв Програми вк€rзано у

,Щодат 1 до Програми з правом внесення змiн виконавчим KoMiTeToM ВишневоТ

MicbKoi
сесiею

якi дi
та Буч

як1 дlк
таБ

Бучанс

MicbKo

и Бучанського району Киiвськоi областi та наступним затвердженням

вишневоi Micbkoi ради Б1..rансъкого району Киiвськоi областi з

м норм Закону Украiни кПро правовий режим военнOг0 стану).

5. Заходи реалiзацiT Програми

овними заходами реалiзацiТ Програми е:

iа_пьно-технiчне забез ечення пiдроздiлiв територiальноi оборони,

та розташованi на територii ВишневоI MicbKoi територiальноi громади

ького району;
обладнання та пред eTiB пiдроздiлам територiалъноi оборони,

та розташованi на територii Вишневоi MicbKoi територiальноi гРОМаДИ

ького району.

б. Очiкуванi результати виконання Програми

иконання визначених Програмою заходiв:
пiднесе престиж вiйськовоi служби;

риятиме обороноздатностi та мобiлiзацiйнiй готовностi держави;
ить готовнiсть пiдроздiлiв територiаrrьноi оборони, якi дiють та

,BoHi на територii Вишневоi Micbkoi територiальнот громади Та

кого району, до виконання завдань за призначенням;
ить посилення охорони важливих об'сктiв i комунiкацiй, органiв

го самоврядування, територiй, населення;
забезпечить пiдтримку безпеки та правопорядку на територii Вишневоi
територiальноi громади;
пiдвищення ефективнiсть робiт пiд час лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних
й техногенного, природного характеру, наслiдкiв военних дiй;
забезпечитL виконання заходiв правового р жиму военного стану;

пiдвищить ефективнiсть цивiльно-вiйськового спiвробiтництва.

7. Коrrрлинацiя та контроль за виконанням Програми

оординацiю та контроль за виконанням заходiв здiйснюе виконавчий
Вишневоi MicbKoi ради Буrансъкого району Киiвськоi областi.

Mic п голова Iлля ДIКОВ
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,,Щодаток 1 до Програми

Розрахунок потреб коштiв для реалiзацii заходiв Програми

Заходи Програми Вiдповiдагlьнi
виконавцi

обсяги
фiнансування

(грн)
Матер
забезп
теритс
та роз:
Вишнt
громаJ

Еlпьно-технlчне
)чення пiдроздiлiв
рiальноТ оборони, якi дiють
ашованi на територii
воi MicbKoi територiаrrьноi
и та Бучанського районч

Виконавчий KoMiTeT
ВишневоI MicbKoi ради
Бучанського району
киiъськоi областi

300 000, 00

Придб
ПРОЩМt

теритс
та роз!
Вишнt
громаJ

rння обладнання та
,TiB пiдроздi.тlам

рiальноI оборони, якi дiють
ашованi на т,ериторiТ
воТ MicbKoi територiальноi
и та Бучанського району

Виконавчий KoMiTeT
Вишневоi MicbKoi ради
Бучанського району
киiвськот областi

200 000,00

с ради Андрiй ЧЕЧИЛО
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