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1. ПАСПОРТ
Програми

покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної 
оборони, правоохоронних органів, військових частин, що дислокуються на 
території Ніжинського району, шефської допомоги військовим частинам, 
забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації, 

територіальної оборони та призову громадян на строкову військову службу на
2019 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація

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

Закон України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію»

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

4. Співрозробники Програми Ніжинський об’єднаний міський 
військовий комісаріат

5. Відповідальні виконавці Програми Відділ з питань цивільного захисту, 
оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
райдержадміністрації, Ніжинський 
об’єднаний міський військовий 
комісаріат, військові частини, що 
дислокуються на території Ніжинського 
району, виконавчі комітети селищної, 
сільських рад

6. Учасники Програми Відділ з питань цивільного захисту, 
оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
райдержадміністрації, Ніжинський 
об’єднаний міський військовий 
комісаріат, військові частини, що 
дислокуються на території Ніжинського 
району, виконавчі комітети селищної, 
сільських рад

7. Термін реалізації Програми 2019 рік

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

Районний, сільські, селищний, інші 
джерела фінансування не заборонені 
законодавством
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9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього: 373,0 - тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

територіально оборони, правоохоронних органів, військових частин, що 
дислокуються на території Ніжинського району, шефської допомоги 
військовим частинам, забезпечення проведення заходів з мобілізаційної 
підготовки, мобілізації, територіальної оборони та призову громадян на 
строкову військову службу на 2019 рік (далі - Програма) розроблена відповідно 
Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону 
України», Положення про територіальну оборону України.

Програмою передбачено надання допомоги військовим частинам та 
установам, що дислокуються на території Ніжинського району, шефської 
допомоги військовим частинам, військовозобов’язаним, призваним за 
мобілізацією, з покращення забезпечення особового складу речовим майном, 
спорядженням та сучасними технічними засобами, забезпечення проведення 
оповіщення, збору і доставки мобілізаційних ресурсів до пункту збору 
Чернігівського ОМВК та військових частин, а також виконання заходів 
територіальної оборони та з призову громадян на строкову військову службу.

3. Мета Програми
Основною метою Програми є підтримання військових частин, що 

дислокуються на території Ніжинського району, у боєздатному стані для 
успішного виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення 
проведення заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної 
оборони та призову громадян на строкову військову службу, 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, підшефних військових частин спеціальним спорядженням та 
сучасними технічними засобами;

- забезпечення проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних 
ресурсів до пункту збору Ніжинського ОМВК та військових частин;

- забезпечення проведення оповіщення та явки юнаків призовного віку 
до Ніжинського об’єднаного міського військового комісаріату та доставка їх до 
збірного пункту Чернігівського ОВК;

- забезпечення перевезення підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів 
до зони АТО з метою виконання заходів по забезпеченню державної безпеки;

- організація антитерористичної роботи підрозділами СБУ на території
району;

- 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 селищної, 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, селищних та сільських 
бюджетів.

Орієнтовний обсяг необхідного ресурсу складає 373,0 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 Ніжинського об’єднаного 
військового комісаріату та погоджується головою районної державної 
адміністрації залежно від потреби та з урахуванням ситуації, що склалась у 
відповідний період на території Чернігівської області, Ніжинського району та в 
зоні проведення Операції об’єднаних сил (далі - ООС). 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 
військовим комісаріатом і військовими частинами та погоджується з головою 
райдержадміністрації.

Матеріально-технічні засоби передаються військовим частинам та 
правоохоронним органам, які беруть участь в ООС та дислокуються на 
території Ніжинського району чи визначені нормативно-правовими актами як 
підшефні військові частини, розпорядженнями голови Ніжинської районної 
державної адміністрації..

Практична реалізація заходів Програми розрахована на 2018 рік.

5. Завдання та результативні показники виконання Програми

Основним завданням Програми є підвищення боєздатності та 
матеріальне-технічне забезпечення військовозобов’язаних, призваних за 
мобілізацією, військових частин, іцо дислокуються на території Ніжинського 
району, підрозділів територіальної оборони, забезпечення проведення заходів з 
мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони та призову 
громадян на строкову військову службу.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити особовий склад 
військових частин та підрозділів територіальної оборони сучасними засобами 
зв’язку, спеціальним спорядженням, не передбаченими табелем оснащення і 
нормами забезпечення Збройних сил України, здійснення шефської допомоги 
військовим частинам, виконання завдань з територіальної оборони, мобілізації 
та призову громадян на строкову військову службу, покращити рівень системи
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управління та зберегти життя військових під час виконання покладених на них 
завдань. Також виконання заходів програми дасть змогу вчасно і якісно 
виконати поставлені завдання з проведення призову на строкову військову 
службу.

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 об’єднаний 
міський військовий комісаріат, виконавчі комітети селищної, сільських рад, 
підшефні військові частини та військові частини, що дислокуються на території 
Ніжинського району, забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів 
Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

Ніжинській районній державній адміністрації та Ніжинському 
об’єднаному міському військовому комісаріату визначити місце та спосіб 
зберігання матеріальних цінностей, що будуть придбані відповідно до даної 
Програми.

Начальник відділу з питань
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронним

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

органами райдержадміністрації М. Марченко



Додаток 1
до Програми покращення матеріально-технічного 
забезпечення підрозділів територіальної оборони 
району, правоохоронних органів, військових 
частин, що дислокуються на території Ніжинського 
району, надання шефської допомоги військовим 
частинам, забезпечення проведення заходів з 
мобілізаційної підготовки, мобілізації, 
територіальної оборони та призову громадян на 
строкову військову службу на 2019 рік

Заходи Програми

№
з/п Перелік заходів Програми

Строк
виконан

ня
заходів

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані
обсяги

фінансуванн
я

тис. грн

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7
1. Закупівля речового майна та 

спорядження, в т.ч. не 
військового для загону оборони, 
військових частин, надання 
шефської допомоги військовим 
частинам

2019 рік Відділ з питань 
цивільного захисту, 
оборонної 
мобілізаційної 
роботи та взаємодії 
з правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністра 
ції, Ніжинський 
ОМВК, виконавчі 
комітети селищної, 
сільських рад

Районний та 
селищний, 

сільські 
бюджети

30,0 Збереження 
здоров’я і життя 
особового складу 
військових частин, 
військово
зобов’язаних, 
призваних за 
мобілізацією, 
покращення 
системи 
управління їх 
підрозділів, 
виконання заходів

2. Організація надання послуг з 
транспортних перевезень (в т.ч. 
закупівля пального) 
військовозобов ’ язаних, 
призваних по мобілізації до 
пунктів збору, військових 
частин, місць проведення 
бойового злагодження у

25,0



зворотному напрямку.

3. Організація надання послуг з 
транспортних перевезень (в т.ч. 
закупівля пального) призовників 
строкової військової служби, 
підрозділів територіальної 
оборони, резервістів, інших 
віййськових та спеціальних 
підрозділів до пунктів збору, 
військових частин, місць 
проведення бойового 
злагодження, військових зборів 
та у зворотному напрямку.

4. Доставка транспортних засобів 
(матеріальних цінностей) у 
визначені пункти збору або 
передача військовим 
формуванням

5. Організація проживання та 
харчування підрозділів 
територіальної оборони під час 
військових зборів

6. Організація матеріального 
забезпечення підрозділів 
територіальної оборони 
(закупівля палаток, рацій, 
оргтехніки, канцелярського 
приладдя, електрогенераторів, 
бензопили та інше)

7. Закупівля пального для 
забезпечення проведення 
оповіщення та явки юнаків

з мобілізаційної 
підготовки та

30,0 мобілізації,
територіальної
оборони

30,0

Районний та 
селищний, 

сільські 
бюджети

30,0

150,0

25,0 Виконання завдань 
з призову громадян



з
призовного віку до Ніжинського 
ОМВК

на строкову 
військову службу

8. Закупівля пального з метою 
перевірки ведення військового 
обліку в підприємствах 
установах, організаціях, 
селищній, сільських радах 
району.

Відділ з питань 
цивільного захисту, 
оборонної 
мобілізаційної 
роботи та взаємодії 
з правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністра 
ції, Ніжинський 
ОМВК

Районний та 
селищний, 

сільські 
бюджети

5,0 Зміцнення
обороноздатності
району

9. Організація перевезення родин 
загиблих учасників АТО на 
обласні та Всеукраїнські заходи 
для родин даної категорії

Райдержадміністра
ція

Районний та 
селищний, 

сільські 
бюджети

13,0 Участь родин 
загиблих в 
урочистих та 
святкових заходах

10. Організація перевезення 
співробітників АТЦ, СБУ, 
правоохоронних органів до місць 
бойового залагодження, зони 
проведення антитерористичної 
операції на території Луганської 
та Донецької областей

Райдержадміністра
ція

Районний та 
селищний, 

сільські 
бюджети

25,0 Сприяння в
попередженні
протиправних
спрямувань
терористичного та
диверсійного
характеру

11. Надання шевської допомоги 
військовим частинам та 
підрозділам ЗСУ (в т.ч. 
організаціє транспортних послуг 
з метою проведення шефських 
заходів у військових частинах)

Райдержадміністра
ція

Районний та 
селищний, 

сільські 
бюджети

10,0

Усього: 373,0 ,



4

Начальник відділу з питань
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними
органами райдержадміністрації М. Марченко



Додаток 2
до Програми покращення матеріально- 
технічного забезпечення підрозділів 
територіальної оборони району, 
правоохоронних органів, військових частин, 
що дислокуються на території Ніжинського 
району, надання шефської допомоги 
військовим частинам, забезпечення 
проведення заходів з мобілізаційної 
підготовки, мобілізації, територіальної 
оборони та призову громадян на строкову 
військову службу на 2019 рік

Ресурсне забезпечення

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання
Програми

Усього витрат на виконання Програми, 
тис. гривень

Обсяг ресурсів, всього 373,0
Місцеві бюджети 373,0

Начальник відділу з питань 
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними 
органами райдержадміністрації М. Марченко


