ПРОЕКТ

УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від __________ № ___________
м. Слов’янськ

Про районну цільову програму забезпечення
заходів з підготовки територіальної оборони
району ТрО №25/1 Слов’янського району
Донецької області на 2018-2019 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши листи райдержадміністрації від
04.06.2018 №01-55-360,
Слов’янського об’єднаного міського військового
комісаріату від 22.06.2018 №3095, враховуючи висновки постійних депутатських
комісій з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету і
фінансів, управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ
району, регуляторної та інвестиційної політики,торгівлі, послуг та розвитку
підприємництва та з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та
соціального захисту населення, законності та правопорядку, депутатської етики ,
Слов’янська районна рада,ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову програму забезпечення заходів з підготовки
територіальної оборони району ТрО №25/1 Слов’янського району Донецької
області на 2018-2019 роки (далі – Програма), що додається.
2. Слов’янській районній державній адміністрації /Данилюк/ при формуванні
районного бюджету на відповідний рік та підготовці пропозицій щодо внесення
змін до нього передбачати кошти для виконання зазначених Програмою заходів,
виходячи з можливостей районного бюджету.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію районної ради з питань соціального
та економічного розвитку,
планування, бюджету і фінансів, управління спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ району, регуляторної та інвестиційної політики,торгівлі, послуг
та розвитку підприємництва /Бондаренко/.
Голова районної ради

К.Г.Черніков

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення районної ради
від__________№__________

Районна цільова програма
забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони
району ТрО №25/1 Слов’янського району Донецької області
на 2018-2019 роки
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Додаток 1
Напрями діяльності та заходи районної цільової програми забезпечення заходів з
підготовки територіальної оборони району ТрО№25/1 Слов’янського району Донецької області
на 2018-2019 роки.

1. Паспорт районної цільової програми
забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони району ТрО№25/1
Слов’янського району Донецької області на 2018-2019 роки
Ініціатор
1
розроблення Програми
1
2

Дата,
2 номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення програми
Розробник
3
Програми

3
Співрозробники
4
програми
4

5

Відповідальний
5
виконавець Програми
Учасники
6
Програми

6

Термін
7
реалізації Програми

Слов’янський об’єднаний міський
військовий комісаріат
Стаття 14 Закону України «Про оборону
України»
Слов’янський об’єднаний міський
військовий комісаріат
Відділ з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи
Слов’янської РДА
Слов’янський об’єднаний міський
військовий комісаріат
Слов’янський
об’єднаний
міський
військовий
комісаріат,
Слов’янська
районна державна адміністрація, виконавчі
органи сільських, селищних, міської рад
2018-2019 р.

7
8

9
10

Перелік
8
місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
програми
Коштів
1
місцевого бюджету
(Слов’янський район)
Кількісні
1
та якісні критерії
ефективності

Районний бюджет, бюджети органів
місцевого самоврядування
116 000 грн
Розв’язання проблеми забезпечить
створення незалежної безпечної та надійної
окремої радіомережі транкінгового зв’язку
між штабами зони та районів ТРО, містами
яку можливо буде використовувати для
управління під час виконання завдань
цивільного захисту та територіальної
оборони.
2.Загальні положення

Районна цільова програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони
району ТрО№25/1 Слов’янського району Донецької області на 2018-2019 роки (далі –
Програма) покликана сприяти реалізації в районі Законів України "Про оборону України",
"Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні», указу
Президента України від 01 травня 2014 року № 447/2014 "Про заходи щодо підвищення
обороноздатності держави", постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року
№214 "Питання підготовки території держави до оборони", наказу Генерального штабу
Збройних Сил України від 01 березня 2017 року № 04 "Про затвердження Тимчасової настанови
з територіальної оборони". В основу реалізації Програми покладено принцип взаємодії

районної державної адміністрації, районної, міської, селищних та сільських рад, військового
комісаріату, правоохоронних органів, територіальних органів міністерств та відомств України в
районі, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для забезпечення
виконання заходів щодо підготовки системи територіальної оборони у Слов’янському районі.
3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
У зв’язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією, з метою оперативного
реагування на надзвичайні кризові ситуації, різких змін обстановки на території району,
організації управління та взаємодії виникає нагальна потреба у:
- створенні незалежної стійкої системи зв’язку, оповіщення та управління, яку можливо
буде використовувати під час виконання заходів цивільного захисту, мобілізаційної
підготовки та територіальної оборони;
- відновленні та підтриманні у постійній готовності до використання систем пункту
управління, пунктів управління оперативних груп місцевих органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, забезпечення їх автономної роботи;
- підготовці (навчанні) посадових осіб штабу територіальної оборони (далі - ТрО),
особового складу підрозділів ТрО до виконання завдань за призначенням.
4. Мета Програми
Метою Програми є удосконалення системи управління та матеріально-технічне
забезпечення діяльності підрозділів територіальної оборони району ТрО №25/1 Слов’янського
району Донецької області на 2018-2019 роки.
Програма спрямована на здійснення комплексу заходів щодо удосконалення:
- системи зв’язку, оповіщення та управління в районі, підтримання її у постійній готовності
для оперативного реагування на надзвичайні (кризові) ситуації та керівництва ТрО в
особливий період;
- взаємодії обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
органів військового управління, інших військових формувань та правоохоронних органів під
час виконання сумісних завдань;
- підготовки до формування в особливий період підрозділів ТрО;
- теоретичної та практичної підготовки посадових осіб штабу ТрО, оперативних груп ТрО,
особового складу підрозділів ТрО до виконання завдань за призначенням шляхом створення
навчально-матеріальної бази;
- військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, прищеплення почуття
особистої відповідальності за захист своєї родини, селища, села, міста, Батьківщини.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Програма спрямована на вирішення наступних питань:
- відсутності на даний час окремої незалежної від зовнішнього впливу стійкої системи
оповіщення, зв’язку та управління;
- необхідності дообладнання та підтримки у готовності до роботи пунктів управління, у тому
числі автономної;
- відсутності матеріально-технічної бази підготовки штабу ТрО, бойового вишколу особового
складу підрозділів ТрО.
Виконання Програми передбачається здійснити за такими основними напрямами:
- створення пунктів управління штабу ТрО району, оперативних груп, органів державної
влади, органів військового управління, забезпечення їх надійного функціонування, створення та
забезпечення автономної роботи систем заглиблених пунктів управління та пунктів управління;

- створення незалежної безпечної та надійної окремої радіомережі транкінгового зв’язку між
штабами районів ТРО, яку можливо буде використовувати для управління під час виконання
завдань цивільного захисту та ТрО;
- розширення мережі обміну службовою інформацією (МОСІ);
- організація та забезпечення взаємодії між суб’єктами, які залучаються до виконання завдань
ТрО, цивільного захисту населення та управління підпорядкованими силами та засобами з
метою оперативного реагування на різкі зміни обстановки, кризові ситуації;
- створення сприятливих умов для належної підготовки посадових осіб штабу та оперативних
груп ТрО, особового складу підрозділів ТрО до виконання завдань за призначенням шляхом
проведення навчань та тренувань з практичним відпрацюванням навичок оперативної та
бойової підготовки.
Ресурсне забезпечення виконання програми
Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів:
- бюджету Слов’янського району;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, та з
урахуванням його можливостей, а також інших джерел з урахуванням вимог чинного
законодавства.
Орієнтовані обсяги фінансування наведені в додатках до Програми.
Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними
бюджетами.
6. Очікувані результативні показники виконання заходів Програми
Реалізація Програми забезпечить умови для виконання першочергових завдань
підготовки ТрО, а саме:
- створення системи пункту управління органів державної влади та пунктів управління
оперативних груп, їх надійне функціонування, автономну роботу системи пунктів управління;
- удосконалення системи оповіщення та взаємодії між суб’єктами, які залучаються до
виконання завдань ТрО, цивільного захисту населення, з метою оперативного реагування на
надзвичайні (кризові) ситуації і зміни оперативної обстановки, управління підпорядкованими
силами і засобами під час їх виконання;
- забезпечення матеріально-технічними засобами системи підготовки посадових осіб штабів
ТрО, особового складу підрозділів ТрО, створення навчально-матеріальної бази;
- створення незалежної, надійної окремої радіомережі транкінгового зв’язку між штабами зони
та районів ТРО, містами, об’єднаними територіальними громадами, мережа буде
використовуватись під час проведення заходів мобілізації, призову, ТрО та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, у тому числі, і представниками місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування з дотриманням вимог законодавства по безпеці зв’язку та захисту
інформації.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється постійною депутатською
комісією районної ради з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету
і фінансів, управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району,
регуляторної та інвестиційної політики,торгівлі, послуг та розвитку підприємництва
2. Організаційний супровід і контроль виконання Програми здійснюватиме відділ з питань
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації /Драган/.
3. Виконавцем Програми є Слов’янська райдержадміністрація, яка надає до районної ради звіт
про використання коштів, виділених на забезпечення територіальної оборони Слов’янського
району Донецької області на 2018-2019 роки, інформує та взаємодіє з Слов’янським
об’єднаним міським військовим комісаріатом в питаннях забезпечення територіальної оборони
Слов’янського району Донецької області.

Військовий комісар Слов’янського об’єднаного
міського військового комісаріату
підполковник

Б.Д.БАЛАН

Додаток №1

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми
№

Показники

Всього

2

3

Роки
2018

2019

4

5

Примітки
6

1
Дообладнання
пунктів
управління
штабу 46000
територіальної
оборони,
оперативних груп штабу ТрО
грн.

46000

Бюджет
Слов’янського
району

2

Забезпечення безпечного та
надійного
зв'язку
між 70 000
відповідними службами та
підрозділами при виникненні
надзвичайних ситуацій,. грн.

Загалом,грн.

116 000

Військовий комісар
Слов’янського об’єднаного міського
військового комісаріату
підполковник

70000

116 000

Бюджет
Слов’янського
району

Бюджет
Слов’янського
району

Б.Д.БАЛАН

Додаток №2
Найменування обладнання (матеріалів), які закуповуються для обладнання ПУ
(Пункт управління) району ТрО ,(ПУ оперативних груп)
№з/п

Найменування ПУ

1.

Слов’янський
ТрО

Всього:

Найменування
обладнання
(матеріалів),
які
закуповуються
для
обладнання ПУрайону
ТрО ,(ПУ оперативних
груп ОТГ)
ПУ Ноутбук (або ПК) з
ліцензійною
операційною системою
Windows 10 PRO
Генератор
дизельний
Matari MR-SERIES (5
кВт)

Кількість
одиниць
всього

Вартість
за
одиницю,.грн.

1

13000

1

31000

Портативна
1
радіостанція з дисплеєм
та клавіатурою DP4800

25000

Маршрутізатор
MIKROTIK RB 750

1

2000

Автомобільна
радіостанція DM4600

1

20000

Портативна
1
радіостанція з дисплеєм
та клавіатурою DP4800

25000

7

Військовий комісар
Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату
підполковник
Б.Д.БАЛАН

116 000

