
                                                          

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області     

10 сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

18 серпня 2022 року  №_____- 10 - VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про внесення змін до «Програми  

заходів національного спротиву  

Борщагівської сільської  територіальної 

громади на 2022 рік» 
 

          З метою забезпечення виконання заходів  Борщагівської сільської 

територіальної громади до оборони в особливий період, керуючись Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим 

воєнного стану», «Про основи національного спротиву»,  сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести до «Програми  заходів національного спротиву  Борщагівської 

сільської територіальної громади на 2022 рік», затвердженої рішенням сесії 

сільської ради від 04.05.2022р. № 5-9-VIII, наступні зміни: 

1.1. Доповнити розділ «Заходи з реалізації Програми  заходів національного 

спротиву   Борщагівської сільської територіальної громади на 2022 рік» 

пунктом: 
 

14 Відшкодування витрат, пов’язаних з 

наданням військовим частинам, 

установам, навчальним закладам 

Збройних Сил України службових 

приміщень, жилої площі та інших 

об’єктів, комунально-побутових 

послуг  та  енергоносіїв (відповідно до 

наданих розрахунків). 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в  

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та капітального будівництва. 

  
Сільський голова                                                                           Олесь КУДРИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  заходів національного спротиву 

 Борщагівської сільської територіальної громади на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми заходів національного спротиву    Борщагівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 
 

 

1. Ініціатор розробки 

Програми 

Відділ з надзвичайних ситуацій,  оборонної 

та мобілізаційної підготовки 

2. Розробник Програми Відділ з надзвичайних ситуацій,  оборонної 

та мобілізаційної підготовки 

3. Співрозробники 

Програми 

Управління фінансів Борщагівської 

сільської ради 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Борщагівська сільська рада 

5. Учасники Програми Борщагівська сільська рада, Комунальне 

підприємство «Благоустрій», управління 

освіти, культури, молоді та спорту 

Борщагівської сільської ради 

6. Термін реалізації 

Програми 

2022 рік 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Борщагівської сільської 

територіальної громади, інші джерела не 

заборонені законодавством 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

В межах коштів передбачених в сільському 

бюджеті на відповідні цілі за кодом 

програмної класифікації видатків 

  

  

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

Програма 

 

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. 



У межах завдань територіальної оборони, визначених Законом, створюються 

добровольчі формування територіальних громад, які можуть провадити таку 

діяльність: 

1) своєчасно реагувати та вживати необхідних заходів для оборони території 

та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах 

такої території угруповання військ (сил) або угруповання об’єднаних сил, 

призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти 

України; 

2) брати участь у посиленні охорони та захисті державного кордону у 

порядку, визначеному Законом України “Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону”; 

3) брати участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 

воєнних (бойових) дій; 

4) брати участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 

5) брати участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та 

органів військового управління; 

6) брати участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших 

критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів 

України, та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування та 

виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

7) брати участь у забезпеченні умов для стратегічного (оперативного) 

розгортання військ (сил) або їх перегрупування; 

8) брати 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 разом з 

Національною поліцією; 

9) брати участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в 

населених пунктах разом з Національною поліцією; 

10) брати участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму 

воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її 

місцевостях; 

11) брати участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами 

України воєнізованими або збройними формуваннями; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14


12) брати участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня 

обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора 

(противника); 

13) співпрацювати з органами місцевого самоврядування та військовими 

частинами Сил територіальної оборони Збройних Сил, збирати та аналізувати 

інформацію про загрози безпеці територіальної громади та сценарії їх 

стримування; 

14) у співпраці з органами місцевого самоврядування обліковувати, 

облаштовувати та охороняти місця укриття населення; 

15) здійснювати добування, збір та узагальнення інформації, яка впливає на 

виконання завдань територіальної оборони в межах території територіальної 

громади; 

16) сприяти у здійсненні заходів з протидії інформаційним операціям 

агресора (противника) в межах території територіальної громади; 

17) організовувати навчання членів добровольчих формувань з метою 

ефективного виконання своїх завдань. 

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху опору та 

здійснює їх підготовку та забезпечення. 

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до національного 

спротиву, зокрема: 

сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України; 

військово-патріотичне виховання громадян України; 

підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) 

бойових дій. 

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

України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з метою 

забезпечення виконання заходів підготовки території Борщагівської сільської 

територіальної громади до оборони в особливий період виникла нагальна потреба 

у впровадженні та фінансуванні заходів національного спротиву Борщагівської 

сільської територіальної громади. 

Програма розроблена відповідно до ст. 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України  «Про основи національного 

спротиву», постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2021р.№1449 «Про 

затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад», 



№1447 «Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення 

підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання 

завдань територіальної оборони», постанови Кабінету Міністрів України від 

01.03.2022р. №175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з 

резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2022р. №252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».   

 

2. Мета Програми 

          Метою Програми є забезпечення виконання заходів підготовки території 

Борщагівської сільської територіальної громади до оборони в особливий період. 

Комплексне завдання програми щодо: 

-підготовки особового складу добровольчого формування до охорони важливих 

стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони 

державного кордону; 

-матеріально-технічного забезпечення потреб добровольчого формування; 

-створення умов для належної підготовки у воєнний час, особового складу  

добровольчого формування до виконання завдань за призначенням, шляхом 

проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової 

підготовки; 

-задоволення продовольчих потреб добровольчого формування та цивільного 

населення: 

-евакуації/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де 

ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема,  на 

оплату транспортних послуг, паливно-мастильних матеріалів; 

-облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями 

залишили місце проживання/перебування; 

-оплати інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах 

воєнного стану; 

-підготовки громадян до національного спротиву у воєнний час. 

 

3. Фінансування Програми 

 

          Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх  

фінансування з бюджету Борщагівської сільської територіальної громади, в тому 

числі і з використанням коштів резервного фонду громади та інших, не 

заборонених законодавством України, джерел. 



Виділення коштів з резервного фонду бюджету здійснюється за рішенням 

виконавчого органу (розпорядження голови), у якому визначаються: 

головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з 

резервного фонду бюджету; 

напрям використання коштів з резервного фонду бюджету; 

обсяг коштів, що виділяються з резервного фонду бюджету. 

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

сільські, селищні та міські ради забезпечують у межах відповідних видатків 

місцевих бюджетів належне фінансування заходів територіальної оборони 

місцевого значення. Згідно пп. 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2022р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану» органи місцевого самоврядування можуть 

приймати рішення про перерахування коштів з місцевого бюджету державному 

бюджету для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою 

відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення 

національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності 

України, її територіальної цілісності відповідно до пункту 22-2 розділу VI 

“Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України; 

 

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 Борщагівської сільської територіальної 

громади до оборони в особливий період; 

-підготовку особового складу добровольчого формування №1 Борщагівської 

сільської територіальної громади «Петропавлівський»  до виконання завдань за 

призначенням; 

-матеріально-технічне забезпечення заходів підготовки добровольчого 

формування №1 Борщагівської сільської територіальної громади 

«Петропавлівський»; 

-надання шкільних автобусів для евакуації/вивезення/переміщення цивільного 

населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у 

безпечні місця; здійснення оплати транспортних послуг, паливно-мастильних 

матеріалів тощо; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3995
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3995


-використання приміщень закладів/установ освіти, культури та спорту для потреб 

добровольчих формувань територіальної оборони громади, розміщення 

громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце 

проживання/перебування, інших потреб в умовах воєнного стану; 

-підготовку населення до виконання заходів національного спротиву, зокрема 

формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та 

практичних вмінь, необхідних для захисту України.  

 

5. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням   

 

Борщагівська сільська рада здійснює координацію і контроль за ходом виконання 

Програми. 

            Реалізацію заходів Програми, що стосуються використання коштів 

резервного фонду,  здійснювати шляхом придбання відповідних товарно-

матеріальних цінностей та послідуючої їх передачі для потреб добровольчого 

формування №1 Борщагівської сільської територіальної громади 

«Петропавлівський», а також на інші заходи. 

        Порядок надання субвенції з сільського  бюджету державному бюджету 

передбачає наступне:  

  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів 

Борщагівську сільську раду Бучанського району Київської області; 

 - Борщагівській сільській раді перерахувати кошти у сумі 6 000 000,00 грн. на 

рахунок в/ч А 2860 шляхом надання міжбюджетного трансферту із загального 

фонду сільського бюджету КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» та спеціального фонду сільського 

бюджету КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів»; 

- в/ч А 2860  забезпечити використання вказаних коштів відповідно до наданого 

запиту;   

-  залишок коштів субвенції з Борщагівського сільського бюджету, не 

використаний на кінець бюджетного періоду, підлягає поверненню до 

сільського бюджету. 

 - відображення видатків на реалізацію заходів Програми здійснювати по КПКВК 

8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» та  КПКВК 9820 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах 

воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації 

та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та 



забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України, її територіальній цілісності». 

 

 

Заходи 

з реалізації Програми  заходів національного спротиву   Борщагівської 

сільської територіальної громади на 2022 рік 
  

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавці Фінансування 

1 Надання субвенції з сільського  

бюджету Борщагівської сільської 

територіальної громади державному 

бюджету на  здійснення згідно із 

законом заходів загальної мобілізації 

та з метою відсічі збройної агресії 

Російської Федерації проти України і 

забезпечення національної безпеки, 

усунення загрози небезпеки державної 

незалежності України, її 

територіальної цілісності 

Сільська 

рада, в/ч 

А2860 

В межах коштів, 

передбачених в  

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків  

2 Придбання продуктів харчування, 

медикаментів, лікарських засобів, 

перев’язувальних матеріалів, засобів 

радіозв’язку, основних засобів, 

предметів та матеріалів для підрозділу 

добровольчого формування №1 

Борщагівської сільської територіальної 

громади «Петропавлівський», в тому 

числі створення запасів. 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в  

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків  

3 Придбання предметів та матеріалів для 

облаштування об’єктів для підрозділів  

добровольчого формування, сил опору 

у пунктах дислокації, блок-постів, 

функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури, захисних споруд, 

вогневих позицій. 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків  

4 Забезпечення перевезення особового 

складу підрозділів  добровольчого 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в  

бюджеті 



формування, сил опору, резервістів, 

військових, поліції, працівників 

критичної інфраструктури до місць 

виконання практичних дій, в тому 

числі придбання паливно-мастильних 

матеріалів  

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

5 Забезпечення освітлення для нічного 

патрулювання підрозділами 

добровольчого формування №1 

Борщагівської сільської територіальної 

громади «Петропавлівський» (оплата 

електроенергії) 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади  на 

відповідні цілі за 

кодом програмної 

класифікації видатків 

6 Використання шкільних автобусів  для 

евакуації/вивезення/переміщення 

цивільного населення із місцевості, де 

ведуться бойові дії, та небезпечних 

територій у безпечні місця: 

-оплата паливно-мастильних 

матеріалів; 

- виплата заробітної плати водіям; 

-здійснення технічного 

обслуговування автобусів; 

- закупівля запасних частин; 

- проведення ремонтних робіт 

автобусів та інші заходи для реалізації 

вищевказаного. 

Сільська 

рада, 

Комунальне 

підприємство 

«Благоустрій» 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

7 

 

Оплата інших заходів, спрямованих на 

підтримку цивільного населення в 

умовах воєнного стану. 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

8 Виконання першочергових заходів 

підготовки території Борщагівської 

сільської територіальної громади до 

оборони в особливий період 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 



цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

9 Виплата членам добровольчого 

формування №1 Борщагівської 

сільської територіальної громади 

«Петропавлівський» одноразового 

грошового заохочення (винагороди) в 

розмірі 6 500,00 грн.(з нарахуваннями) 

(відповідно до  наданих командирами 

батальйонів списків) 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

10 Придбання вживаних транспортних 

засобів для потреб добровольчого 

формування №1 Борщагівської 

сільської територіальної громади 

«Петропавлівський» 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

11 Придбання військового спорядження 

(касок, бронежилетів, розгрузочних 

жилетів тощо) для потреб  

добровольчого формування №1 

Борщагівської сільської територіальної 

громади «Петропавлівський» 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

12 Інші видатки для забезпечення 

матеріально-технічними засобами та 

фінансування діяльності 

добровольчого формування №1 

Борщагівської сільської територіальної 

громади «Петропавлівський» 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в  

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

13 Використання майна (приміщення, 

обладнання) закладів/установ освіти, 

культури та спорту громади для: 

-організації харчування добровольчого 

формування №1 Борщагівської 

сільської територіальної громади 

Сільська 

рада, 

управління 

освіти, 

культури, 

В межах коштів, 

передбачених в  

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 



«Петропавлівський»  та  евакуйованого 

цивільного населення, в тому числі 

використання залишків продуктів 

харчування станом на 24.02.2022, 

придбаних закладами дошкільної та 

загальної середньої освіти на 

приготування страв, організацію їх 

споживання;  

- розміщення громадян, які у зв’язку з 

бойовими діями залишили місце 

проживання/перебування; 

-оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, необхідних для надання 

послуг з харчування добровольчих 

формувань територіальної оборони 

громади та перебування у закладах/ 

установах освіти, культури та спорту 

громадян, які у зв’язку з бойовими 

діями залишили місце проживання/ 

перебування; 

-інших потреб в умовах воєнного 

стану. 

молоді та 

спорту 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

14 Відшкодування витрат, пов'язаних з 

наданням військовим частинам, 

установам, навчальним закладам 

Збройних Сил України службових 

приміщень і жилої площі, інших 

об'єктів, комунально-побутових послуг  

та  енергоносіїв. (ч.4 ст.36 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування») 

Сільська рада В межах коштів, 

передбачених в  

бюджеті 

Борщагівської 

сільської 

територіальної 

громади на відповідні 

цілі за кодом 

програмної 

класифікації видатків 

 


