
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради 

від 15.04.2022 №8/28-2 

 
ПАСПОРТ  

ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

«Сприяння діяльності добровольчого формування Покровської міської 

територіальної громади направлених на оборону громади на 2022 р.» 

 
1.  Ініціатор розроблення 

Програми 

Міський Штаб оперативного реагування по 

Покровській міській територіальній громаді 

утворений відповідно до розпорядження 

міського голови №119рг від 25.02.2022р. 

 

2.  Дата, номер і назва 
розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закони України: 
«Про військовий обов’язок і військову службу» 

; 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;  

«Про оборону України»; 

Указ Президента України «Про положення про 

територіальну оборону України»; 

«Бюджетний кодекс України» 

Постанова КМУ Про затвердження Положення 

про добровольчі формування територіальних 
громад від 29 грудня 2021р №1449. 

3.  Розробник Програми Міський Штаб оперативного реагування по 

Покровській міській територіальній громаді 

утворений відповідно до розпорядження 

міського голови №119рг від 25.02.2022р. 

 

4.  Співрозробники Програми Виконавчий комітет Покровської міської ради. 

Командування добровольчого формування 

Покровської міської територіальної громади. 

 

5.  Відповідальні виконавці 
Програми 

Міський Штаб оперативного реагування по 
Покровській міській територіальній громаді 

утворений відповідно до розпорядження 

міського голови №119рг від 25.02.2022р. 

 

6.  Термін реалізації Програми 2022 рік 

7.  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
Програми 

Місцевий бюджет, виходячи з конкретних 

завдань у межах наявного фінансового ресурсу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ц І Л Ь О В А  П Р О Г Р А М А  

«Сприяння діяльності добровольчого формування Покровської міської 

територіальної громади на 2022 р.» 

 

Цільову Програму «Сприяння діяльності добровольчого формування 

Покровської міської територіальної на 2022 р.» (далі – Програма) розроблено 

відповідно до: 

 

Бюджетного кодексу України; 

 

Законів України:  

від 16.07.2021 № 1702-IX «Про основи національного спротиву»; 

від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»; 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

від 06.12.1991 № 1932-XII «Про оборону України»; 

від 21.10.1993 № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 

 

Указів Президента України: 

від 14.06.2021 № 291-11т/2021 «Щодо безпекової ситуації на адміністративній 

межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, а також у 

Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях»; 

від 23.09.2016 № 406/2016 «Про Положення про територіальну оборону 

України»; 

від 01.05.2014 № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності 

держави»; 

 

постанов Кабінету Міністрів України: 

від 29.12.2021 № 1448 «Про затвердження Порядку застосування членами 

добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та 

набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони»; 

від 29.12.2021 № 1449 «Про затвердження Положення про добровольчі 

формування територіальних громад». 

 

Підвищення обороноздатності України і боєздатності її Збройних Сил – одне з 

найважливіших державних завдань, а захист Вітчизни є обов’язком громадян 

України, як визначено статтями 17 та 65 Конституції України. Виходячи із 

сучасних воєнно-політичних умов, очевидною необхідністю стає збереження та 

розвиток територій, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток 

інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація 

надійної системи територіальної оборони, руху опору та підготовки громадян 

України до національного спротиву. 

 

 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

  Існують проблемні питання, які заважають організації та якісному 

виконанню завдань і заходів діяльності добровольчого формування на території 

Покровської міської територіальної громади, а саме: 

- невирішеність фінансування питань створення та існування добровольчого 

формування Покровської міської територіальної громади. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12


- недостатнє фінансове та матеріальне забезпечення діяльності добровольчого 

формування; 

Вирішенню зазначених проблем можуть сприяти тільки організовані спільні 

дії державних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та органів військового управління, за умови фінансового 

забезпечення заходів через відповідну цільову програму. 

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є створення належних умов діяльності добровольчого 

формування Покровської міської територіальної громади щодо організації 

необхідних заходів для оборони території та захисту населення Покровської 

міської територіальної громади, захисту навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення  воєнних (бойових) 

дій, охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури міста та комунікацій, 

забезпечення заходів громадської безпеки та порядку.  

 

ІІІ. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

З метою розв’язання визначених у Програмі проблем необхідно забезпечити: 

- обладнання пункту постійної дислокації для окремого добровольчого 

формування; 

- матеріально-технічне забезпечення потреб особового складу добровольчого 

формування Покровської міської територіальної громади, а саме: забезпечення 

медикаментами та лікарськими засобами та паливно-мастильними матеріалами; 

продуктами харчування. 

- всебічне сприяння діяльності добровольчого формування територіальної 

громади міста Покровська щодо організації руху опору та підготовки громадян 

України до національного спротиву. 

- грошове заохочення громадян, які уклали контракт добровольця 

територіальної оборони з добровольчим формуванням Покровської міської 

територіальної громади. 

Виплата грошової винагороди членам добровольчого формування 

здійснюється щомісяця за поданням командира добровольчого формування, 

погодженим з командиром військової частини А7275 (Територіальна оборона 

Покровського району), або особи, виконуючої його обов’язки та на підставі 

розпорядження міського голови. 

Члени формування одноразово надають копію паспорту, ідентифікаційного 

коду, довідку про відкриття рахунку, копію контракту. 

Виплата грошової винагороди може бути збільшена до 100% у разі 

безпосередньої участі в бойових діях на лінії зіткнення. Розрахунок наведено у 

Додатку №2. 

 

IV. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 

Основними завданнями і заходами Програми є: 

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, органів військового управління в забезпеченні ефективної 

реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині 

організації оборони міста; 

- комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних із здійсненням 

заходів оборони;  

- матеріально-технічне забезпечення заходів національного спротиву 

місцевого значення; 



- сприяння діяльності добровольчого формування Покровської міської 

територіальної громади щодо організації руху опору та підготовки громадян 

України до національного спротиву; 

- військово-патріотичне виховання населення, прищеплення почуття 

особистої відповідальності за захист Батьківщини. 

 

Виконання Програми сприятиме: 

- активізації діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної з 

організацією оборони, удосконаленню механізму координації роботи; 

- сприянню діяльності добровольчого формування з оборони Покровської 

міської територіальної громади  Донецької області; 

 

V.СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Програма розрахована на період  2022 р. і виконується в один етап. 

Початок дії Програми – 26.02.2022р. з дня проведення зборів ініціативної 

групи про утворення добровольчого формування Покровської територіальної 

громади від 26.02.2022р., закінчення – 31.12.2022р. 

 

VI.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету відповідно до Додатку. 

Обсяги фінансування визначаються при внесенні змін до бюджету 

Покровської міської територіальної громади, а також Програми економічного та 

соціального розвитку Покровської міської територіальної громади. 

 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми покладається на міський Штаб 

оперативного реагування по Покровській міській територіальній громаді утворений 

відповідно до розпорядження міського голови №119рг від 25.02.2022р. 

 

Міський Штаб оперативного реагування по Покровській міській 

територіальній громаді утворений відповідно до розпорядження міського голови 

№119рг від 25.02.2022р. до 01.02.2023р., оприлюднює звіт на офіційному веб-сайті 

сайті Покровської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Програми 

 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Назва завдання 

добровольчого 

формування 

Захід 
Відповідальний 

виконавець 

1 Вжиття необхідних заходів 

для оборони території та 

захисту населення 

Покровської міської 
територіальної громади 

оплата транспортних послуг  КП «Покровськавто» 

придбання медикаментів та 

лікарських засобів 

медичні заклади 

Покровської міської 

територіальної громади 

забезпечення безпечного та 
надійного зв'язку між 

відповідними службами та 

підрозділами при 

виникненні надзвичайних 

ситуацій 

Покровська міська рада 

обладнання пункту 

постійної дислокації для 

окремого добровольчого 

формування 

Покровська міська рада 

Житлово-комунальний 

відділ 

придбання паливно-

мастильних матеріалів 

Покровська міська рада 

Департамент фінансово-
економічної політики та 

управління активами 

міської ради 

КП «Покровськавто» 

2 Участь  у захисті населення, 

територій, навколишнього 

природного середовища та 

майна від надзвичайних 

ситуацій, ліквідації наслідків 

ведення  воєнних (бойових) 

дій 

придбання будівельних 

матеріалів та господарських 

товарів  

Покровська міська рада 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

міської ради 

Житлово-комунальний 

відділ 

послуги з оренди 
спецтехніки 

Житлово-комунальний 
відділ 

придбання продуктів 

харчування (продовольчих 

пайків) 

Покровська міська рада  

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

3 Проведення агітаційних 

заходів щодо пропагування 

військової служби за 

контрактом, популяризація 

участі в заходах 

національного спротиву  

виготовлення агітаційної 

продукції  

Покровська міська рада 

4 Проведення стимулюючих 

заходів щодо підвищення 

престижності добровольчого 

формування  

грошове заохочення 

громадян, які уклали 

контракт добровольця 

територіальної оборони 

Покровська міська рада 



 

 

Підготовлено Міським штабом оперативного реагування по Покровській міській 

територіальній громаді 

 

Голова штабу   Р. Требушкін 

 

 

Секретар міської ради      Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ведення обліку, 

облаштування та охорони 

місць укриття населення  

придбання продуктів 

харчування (продовольчих 

пайків) 

Покровська міська рада  

Департамент 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами 

придбання канцтоварів Покровська міська рада 



Додаток  2 

до Програми 

 

 

РОЗМІРИ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ 

ДОБРОВІЛЬЧОГО ФОРМУВАННЯ  

 

          

№ 

з/п 

Посада Кількість 

од. 

Розмір 

заробітної 

плати (грн.) 

Всього 

грн. 

1 Командир 1 23 000,0 23 000,0 

2 Заступник командира 1 18 700,0 18 700,0 

3 Начальник штабу 1 18 700,0 18 700,0 

4 Діловод  1 12 000,0 12 000,0 

5 Командир взводу 3 15 000,0 45 000,0 

6 Командир відділення 9 12 000,0 108 000,0 

7 Доброволець (стрілок) 58 10 000,0 580 000,0 

8 Кухар 1 10 000,0 10 000,0 

 ВСЬОГО на  місяць   815 400,0 

 

  
 

Підготовлено Міським штабом оперативного реагування по Покровській міській 

територіальній громаді 

 

Голова штабу   Р. Требушкін 

 

 

Секретар міської ради      Н. Іваньо 

 

 

 


