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1. ПАСПОРТ
Програми

організації та розбудови територіальної оборони в Ніжинському районі на 
_________________________ 2021-2022 роки__________________________

1. Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація

2, Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

Закони України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію», «Про 
військовий обов’язок та військову 
службу», «Про оборону України», 
Положення про територіальну оборону 
України, затвердженого Указом 
Президента України від 23 вересня 2016 
року № 406/2016

3. Розробник Програми Відділ з питань цивільного захисту, 
оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
райдержадміністрації

4. Співрозробники Програми Ніжинський ОМТЦК та СП

5. Відповідальні виконавці Програми Відділ з питань цивільного захисту, 
оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
райдержадміністрації, Ніжинський 
ОМТЦК та СП, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад

6. Учасники Програми Відділ з питань цивільного захисту, 
оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
райдержадміністрації, Ніжинський 
ОМТЦК та СП, виконавчі комітети 
міських, селищних, сільських рад

7. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Районний, міські, селищні, сільські 
бюджети, інші джерела фінансування не 
заборонені законодавством

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього: 250,00 - тис. гривень



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма організації та розбудови територіальної оборони в 

Ніжинському районі на 2021-2022 роки (далі - Програма) розроблена 
відповідно Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
«Про оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу» «Про 
оборону України», Положення про територіальну оборону України, 
затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 
406/2016.

Територіальна оборона залишається на сьогодні одним з найбільш 
економічних та доцільних способів забезпечення і підтримання на високому 
рівні обороноздатності держави, захисту населення від ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій та загроз військового характеру. На сучасному етапі 
діюча система територіальної оборони потребує оновлення, вирішення проблем 
її функціонування та впровадження нових підходів і методів до її забезпечення. 
Існує нагальна потреба у вдосконаленні законодавства, систем управління, 
підготовки військових частин територіальної оборони та населення, 
логістичного забезпечення.

3. Мета Програми
Основною метою Програми є вдосконалення системи організації 

територіальної оборони району, практична перевірка дієвості нових підходів з 
організації територіальної оборони, виявлення позитивних сторін і недоліків.

Важливими аспектами Програми є підготовка виконання підрозділами 
дій за призначенням, а саме:

охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, розташованих 
на території Ніжинського району;

боротьба з диверсійно-розвідувальними підрозділами та 
антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями на 
території Ніжинського району;

- забезпечення військовослужбовців, підрозділів територіальної оборони 
спеціальним спорядженням та сучасними технічними засобами;

- забезпечення проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних 
ресурсів до пункту збору Ніжинський ОМТЦК та СП та військових частин;

- забезпечення проведення заходів територіальної оборони.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми 
здійснюють відділ з питань цивільного захисту, оборонної мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, Ніжинського об’єднаний 
міський військовий комісаріат та військові частини, що дислокуються на 
території Ніжинського району.

Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися 
шляхом фінансування Програми з районного бюджету, міських, селищних та 
сільських бюджетів.
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Орієнтовний обсяг необхідного ресурсу складає 250,00 тис. гривень.
Перелік матеріально-технічних засобів, товарів та послуг до Програми 

визначається за замовленнями військових частин, відділу з питань цивільного 
захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та Ніжинським ОМТЦК та СП та 
погоджується головою районної державної адміністрації залежно від потреби та 
з урахуванням ситуації, що склалась у відповідний період на території 
Чернігівської області, Ніжинського району. Перелік матеріально-технічних 
засобів, товарів та послуг до Програми щодо забезпечення заходів з організації 
територіальної оборони на території району визначається відділом з питань 
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами районної державної адміністрації спільно з 
Ніжинський ОМТЦК та СП і військовими частинами та погоджується з головою 
райдержадміністрації.

Матеріально-технічні засоби передаються підрозділам територіальної 
оборони району та Ніжинському ОМТЦК та СП для проведення заходів 
підготовки територіальної оборони, розпорядженнями голови Ніжинської 
районної державної адміністрації..

Практична реалізація заходів Програми розрахована на 2021-2022 роки.

5. Завдання та результативні показники виконання Програми

Завданнями Програми є: вдосконалення системи управління 
територіальною обороною району; підвищення привабливості та мотивації 
щодо проходження служби у військовому резерві у військових частинах 
(підрозділах) територіальної оборони; широке залучення населення до заходів 
військової підготовки в цілому та підготовки територіальної оборони; 
налагодження системи навчання підрозділів територіальної оборони та 
населення; підвищення рівня логістичного забезпечення військових частин 
(підрозділів) територіальної оборони; виявлення позитивних та негативних 
сторін нових підходів до організації територіальної оборони

Виконання Програми дасть змогу забезпечити особовий склад 
підрозділів територіальної оборони сучасними засобами зв’язку, спеціальним 
спорядженням. Також виконання заходів програми дасть змогу вчасно і якісно 
виконати поставлені завдання з проведення перевезення резервістів.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів програми покладаються на 
відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації.

Відділ з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними райдержадміністрації, Ніжинський ОМТЦК та СП, 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, забезпечують своєчасне 
та якісне виконання заходів Програми, ефективне і цільове використання 
бюджетних коштів.
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Начальник відділу з питань 
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними 
органами райдержадміністрації Михайло МАРЧЕНКО



Додаток 1
до Програми організації та розбудови 
територіальної оборони в Ніжинському районі на 
2021-2022 роки

Заходи Програми

№
з/п

Строк Джерела

Орієнтовані обсяги фінансування 
тис. гри

Очікуваний
результатПерелік заходів Програми виконання

заходів
Виконавці фінансуванн

я

Всього 2021 р. 2022 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 7

1. Організація надання 
транспортних послуг та 
придбання пального для 
забезпечення перевезень 
військовозобов’язаних під час 
навчань з територіальної 
оборони

2021-2022
роки

Ніжинська 
районна державна 
адміністрація, 
Ніжинський 
ОМТЦК та СІЇ, 
органи місцевого 
самоврядування 
району

Районний,
міські,

селищні,
сільські

бюджети

250,00 150,00 100,00 Виконання
заходів
програми дасть 
змогу обладнати 
пункт 
управління

2. Закупівля (виготовлення) для 
навчальних підрозділів 
навчальноматеріальної бази для 
занять з індивідуальної 
підготовки

штабу району 
ТрО,
організувати
практичні

3. Визначення місця та підготовка 
навчальних полів для проведення 
занять з бойової підготовки

навчання
особового
складу що в
свою чергу
сприятиме
зміцненню
обороноздатност

4 Придбання
матеріальнотехнічних засобів 
для забезпечення проведення 
навчальних зборів (захисні 
маски,дезінфікуючі засоби, 
антисептики, папір та інші)
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5. Підготовка пункту управління 
штабу району територіальної 
оборони (закупівля та 
встановлення оргтехніки, засобів 
зв’язку (радіорелейних станцій, 
маршрутизаторів , комутаторів, 
голосових шлюзів, телефонів, 
засобів транкінгового зв’язку, 
ретрансляторів та засобів для їх 
підключення)

і та бойовій
підготовці
підрозділів
територіальної
оборони.

6. Організація проживання та 
харчування підрозділів 
територіальної оборони (оплата 
оренди приміщень, комунальні 
послуги, закупівля речового 
майна)

Усього: 250,00 150,00 100,00

Начальник відділу з питань 
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними 
органами Ніжинської
районної державної адміністрації Михайло МАРЧЕНКО



Додаток 2
до Програми організації та розбудови 
територіальної оборони в Ніжинському 
районі на 2021-2022 роки

Ресурсне забезпечення

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання
Програми

Усього витрат на виконання Програми, 
тис. гривень

Обсяг ресурсів, всього 250,00
Місцеві бюджети 250,00

Начальник відділу з питань
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними
органами райдержадміністрації Михайло МАРЧЕНКО



Пояснювальна записка
до проекту Програми організації та розбудови територіальної оборони в 

Ніжинському районі на 2021-2022 роки

На даний час найважливіше питання -  це територіальна цілісність та 
захист України. У зв’язку з тим, що у засобах масової інформації ми бачимо 
відомості про концентрацію величезної кількості бронетанкової техніки, військ 
Російської Федерації вздовж кордонів з Україною, є певна вірогідність 
військових дій по відношенню до нашої держави. А тому на часі - швидке 
реагування на ті виклики, які сьогодні нам диктують ситуація і наш північний 
сусід.

Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України, 
розпорядження командира військової частини А4583 від 06.04.2021 року 
№502/5/130 дек, розпорядження військового комісара Чернігівського ОТЦК та 
СП від 08.04.2021 №3/1/83 у травні 2021 року планується проведення 
навчальних зборів з резервістами та військовозобов’язаними батальйону 
територіальної оборони району.

Враховуючи вище зазначене, районною державною адміністрацією 
спільно з Ніжинським ОМТЦК та СП розроблено та подано на затвердження 
проект Програми організації та розбудови територіальної оборони в 
Ніжинському районі на 2021-2022 роки (далі - Програма).

Основною метою Програми є вдосконалення системи організації 
територіальної оборони району, практична перевірка дієвості нових підходів з 
організації територіальної оборони, виявлення позитивних сторін і недоліків.

Важливими аспектами Програми є підготовка виконання підрозділами 
дій за призначенням, а саме:

охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, розташованих 
на території Ніжинського району;

боротьба з диверсійно-розвідувальними підрозділами та 
антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями на 
території Ніжинського району;

- забезпечення військовослужбовців, підрозділів територіальної оборони 
спеціальним спорядженням та сучасними технічними засобами;

- забезпечення проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних 
ресурсів до пункту збору Ніжинський ОМТЦК та СП та військових частин;

- забезпечення проведення заходів територіальної оборони.

Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити:
- вчасне оповіщення та доставку резервістів до пункту збору та у 

зворотному напрямку;
- перевезення підрозділів територіальної оборони на учбові точки та 

місця проведення стрільб та бойового злагодження;



- оперативне вирішення питання щодо забезпечення особового склад 
підрозділів територіальної оборони сучасними засобами зв’язку, спеціальним 
спорядженням, вирішення інших нагальних організаційних питань;

- оперативне залучення цільових субвенцій органів місцевого 
самоврядування для вирішення нагальних питань з організації перевезення та 
оснащення пункту управління штабу територіальної оборони.

Начальник відділу з питань 
цивільного захисту, оборонної, 
мобілізаційної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами 
Ніжинської районної
державної адміністрації Михайло МАРЧЕНКО



УКРАЇНА

НІЖ ИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Батіока, 5-А, м. Ніжин, 16600, тел. (04631) 7-31-29, е-таіі: пеагіт розШса.аоу.га. сайт: ц*ту.п.еаФп.са.аоу.иа.
код згідно з ЄДРПОУ 04061636

у #  .04.2021 № 01-14// - /X /* На №

. . У  ґ / ґ Т олові Ніжинської районної ради
: Ч е р н іг ів с ь к о їо б л а с Т І

ме, &&сс/ / ' я<и2Р*си0/'
Інформуємо Вас, що відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних /ї>

Сил України, розпорядження командира військової частини А4583 від 06.04.20^
року №502/5/130 дек, розпорядження військового комісара Чернігівського ОТЦЇ
та СП від 08.04.2021 №3/1/83 у травні 2021 року планується проведеї
навчальних зборів з резервістами та військовозобов’язаними батальі
територіальної оборони району.

Відповідно Положення про територіальну оборону України, затвердженого
Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 та Тимчасової
настанови з територіальної оборони (частина II), затвердженої наказом
начальника Генерального штабу Збройних сил України від 30 серпня 2017 року
№ 305дск, з метою виконання завдань з посилення обороноздатності,
територіальної цілісності держави та підготовки підрозділів територіальної
оборони району, районною державною адміністрацією розроблено проект
Програми організації та розбудови територіальної оборони в Ніжинському районі
на 2021-2022 роки (далі - Програма).

На даний час найважливіше питання -  це територіальна цілісність та захист
України. У зв’язку з тим, що у засобах масової інформації ми бачимо відомості
про концентрацію величезної кількості бронетанкової техніки, військ Російської
Федерації вздовж кордонів з Україною, є певна вірогідність військових дій по
відношенню до нашої держави. А тому на часі - швидке реагування на ті виклики,
які сьогодні нам диктують ситуація і наш північний сусід.

Враховуючи вище зазначене, просимо Вас віднайти можливість та
перерозприділити кошти районного бюджету передбачені на виконання раніше



затверджених програм та утримання Вашої установи в сумі 100,00 тис. грн. на 
заходи територіальної оборони визначені у проекті вищезазначеної Програми.

Також просимо Вас винести на розгляд чергового засідання Ніжинської 
районної ради питання про затвердження Програми організації та розбудови 
територіальної оборони в Ніжинському районі на 2021-2022 роки

Додаток: проект Програми організації та розбудови територіальної оборони 
в Ніжинському районі на 2021-2022 роки -  на 9 арк.

З повагою,

Г олова Григорій КОВТУН

Михайло МАРЧЕНКО


