
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

      __18.07.2018                                                                                          № ___240___ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про  затвердження 

цільової програми забезпечення 

заходів з підготовки 

територіальної оборони 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

Донецької області на 2018-2019 

роки” 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про  затвердження цільової програми 

забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Лиманської об'єднаної 

територіальної громади Донецької області на 2018-2019 роки”,  керуючись п.1 ч.2 ст. 52 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради  “Про  

затвердження цільової програми забезпечення заходів з підготовки територіальної 

оборони Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області на 2018-2019 

роки”(додається) 
 

              

 

     Міський голова                                                                                 П.Ф. Цимідан 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

                                                                                                                        №               

м. Лиман 

“Про  затвердження цільової 

програми забезпечення 

заходів з підготовки 

територіальної оборони 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

Донецької області на 2018-

2019 роки” 

 

З метою удосконалення системи управління та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності підрозділів територіальної оборони району ТрО №25/1 (оперативна група 

Лиманського району) Донецької області на 2018-2019 роки, відповідно до статей 3, 14, 15, 

16, 18 Закону України «Про оборону України»,  керуючись ч. 22 ст. 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Цільову Програму  забезпечення заходів з підготовки територіальної 

оборони Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області на 

2018-2019 роки” (додається)  

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи, 

вказані в Програмі, за рахунок бюджетних коштів Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький) та першого 

заступника міського голови Драча Ю.А. 

 

 

Міський голова          П.Ф. Цимідан



                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішенням Лиманської  

        міської ради  

        від ______________№____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цільова Програма 

забезпечення заходів з підготовки 

територіальної оборони Лиманської 
об'єднаної територіальної громади Донецької 
області на 2018-2019 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лиман 

2018 

 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
 

1 Ініціатор розроблення Програми Слов’янський об’єднаний міський військовий 

комісаріат 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми. Статей 3, 14, 15, 16, 18 Закону України «Про 

оборону України», статтями 13, 36 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

3 Розробник Програми Слов’янський об’єднаний міський військовий 

комісаріат 

4 Спів розробники програми Виконавчий комітет Лиманської міської рада 

5 Відповідальний 
виконавець Програми 

Виконавчий комітет Лиманської міської рада 

6 Учасники Програми Слов’янський об’єднаний міський військовий 

комісаріат, виконавчий комітет Лиманської 

міської рада 

7 Термін реалізації Програми 2018-2019 р. 

8 Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

9 Коштів місцевого бюджету 65000. грн. 

10 Кількісні та якісні критерії 

ефективності 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



 ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Лиманської об'єднаної 
територіальної громади Донецької області на 2018-2019 роки 

1.Загальні положення 

Програма забезпечення заходів підготовки територіальної оборони району 

ТрО№25/1 (оперативна група Лиманського району) Донецької області на 2018-2019 роки 

(далі - Програма) розроблена Слов’янським об’єднаним міським військовим 

комісаріатом відповідно до статей 3, 14, 15, 16, 18 Закону України «Про оборону України», 

статтями 13, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісного 

забезпечення заходів організації, підготовки та ведення територіальної  оборони 

району. 

2.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; 

відновлення та підтримання 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. 

3. Мета Програми 

Метою Програми є удосконалення системи управління та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності підрозділів територіальної оборони району ТрО №25/1 

(оперативна група Лиманського 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, міста, Батьківщини. 

 На першому етапі поставлено завдання по створюванню транкінгового зв’язку, 

та обладнання пункту управління району ТрО, та пунктів управління оперативних груп 

ОТГ. 

Необхідне обладнання надається в додатку №2. 
 



4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

 

Програма спрямована на вирішення наступних питань: 

- 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 оперативними групами району 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 різьки 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. 

Виконання Програми передбачається здійснити за такими основними напрямами:  

створення пункту управління оперативної групи штабу ТрО района, забезпечення 

його надійного функціонування, створення та забезпечення автономної роботи 

оперативної групи; 

створення незалежної безпечної та надійної окремої радіомережі транкінгового 

зв’язку між штабами районів ТРО, оперативними групами штабу 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 різки 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. 

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми викладені у додатку до 

Програми. 

Ресурсне забезпечення виконання програми 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів:  

бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади, інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

Орієнтовні обсяги фінансування наведені в додатку № 1 до Програми. 



Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними 

бюджетами. 

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей 

бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади, інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів  бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади та з урахуванням його можливостей, а також інших 

джерел з урахуванням вимог чинного законодавства.  

Орієнтовані обсяги фінансування наведені в додатках до Програми. 

5. Очікувані результативні показники виконання заходів Програми 

Реалізація Програми забезпечить умови для виконання першочергових завдань 

підготовки ТрО, а саме:  

створення пункту управління оперативної групи ТрО, його надійне 

функціонування, автономну роботу пункту 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 оперативної групи штабу  ТрО; 

створення незалежної, надійної окремої радіомережі транкінгового зв’язку між штабами 

зони та районів ТРО, оперативними групами 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. 

 

6. Контроль за виконанням Програми 

 Контроль за виконання Програми покладається на Виконавчий комітет Лиманської 

міської рада 
  

 Програма розроблена відділом з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи та військового 

обліку виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи 

та військового обліку  

виконавчого комітету міської ради                    В.І. Титаренко 

 

 

  

  

Секретар міської ради                                                                                         Т.Ю.Каракуц 



 
Додаток №1 

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

№ 

з/п 
Показники Всього 

Роки 
Примітки 

2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Дообладнання 
пунктів управління 
штабу 
територіальної 
оборони,  
оперативних груп 
штабу ТрО 

грн. 

43000 20000 23000 Всього 

43000 20000 23000 

 

 

 

 

Бюджет Лиманської ОТГ 

2. 

Забезпечення 
безпечного та 
надійного зв'язку 
між відповідними 
службами та 
підрозділами при 
виникненні 
надзвичайних 

ситуацій, грн. 

22000 22000  Всього 

22000 22000 

 Бюджет Лиманської ОТГ 

 
 
всього 65000 42000 23000 Бюджет Лиманської ОТГ 

 
 

 
 
Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи 

та військового обліку  

виконавчого комітету міської ради                    В.І. Титаренко 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток №2 
 
Найменування обладнання (матеріалів), які закуповуються для обладнання ПУрайону ТрО ,(ПУ 

оперативних груп ОТГ) 
 
 

№з/п Найменування ПУ Найменування 
обладнання (матеріалів), 
які закуповуються для 
обладнання ПУрайону 
ТрО ,(ПУ оперативних 
груп ОТГ) 

Кількість 
одиниць 
всього 
 

Вартість за 
одиницю,.грн. 
 

1. ПУ оперативної групи 
Лиманської ОТГ 

Ноутбук (або ПК) з 
ліцензійною 
операційною системою 
Windows 10 PRO 

1 13000 

Генератор дизельний 
Matari MR-SERIES (33 
кВт) 
 

1 30000 

Портативна радіостанція 
з дисплеєм та 
клавіатурою DP4800 
 

1 20000 

Маршрутізатор 
MIKROTIK RB 750 
 

1 2000 

 
 
 

Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи 

та військового обліку  

виконавчого комітету міської ради                    В.І. Титаренко 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Т.Ю.Каракуц 


