
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 14 березня 2022 року смт Калинівка № 60-04

Про затвердження Програми забезпечення проведення заходів та робіт з 
територіальної оборони на території Калинівської громади на 2022 рік

Відповідно до ст. З, 15, 18 Закону України «Про оборону України», ст.14 
Закону України «Про основи національного спротиву», ст.26, 36 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі 
питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»з 
метою підвищення обороноздатності держави, оперативного реагування на 
надзвичайні кризові ситуації, різкі зміни обстановки на території громади, 
охорони важливих об’єктів і комунікацій, території і населення Калинівської 
селищної територіальної громади, боротьби з диверсійними розвідувальними 
групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання 
безпеки та правопорядку на території Калинівської громади, виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ

1. Затвердити Програму забезпечення проведення заходів та робіт з 
територіальної оборони на території Калинівської громади на 2022 рік (надалі 
- Програма), що додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в
бюджеті Калинівської селищної територіальній громади бюджетні 
призначення на фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та 
пріоритетів. 'і

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників
Калинівського селищного тчшови згідне із обов’язків.

Селищний голова / Юлія ОЛЕКСЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калині вської селищної ради 
від 14.03.2022 №60-04

ПРОГРАМА
забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони на 

території Калинівської громади на 2022 рік 

смт Калинівка
2022 рік
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ПАСПОРТ
Програми забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної 

оборони на території Калинівської громади на 2022 рік

1. Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради

2 Підстава до розробки Програми Закон України «Про оборону України» в 
06 грудня 1991 року №1933-ХІІ;
Закон України «Про основи національної 
спротиву» від 16 липня 2021 року №170і 
IX, ст. 91 Бюджетний кодекс України

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради

4. Відповідальний виконавець 
Програми

Калинівська селищна рада; 
Виконавчі органи Калинівської 
селищної ради зі статусом юридичної 
особи публічного права

5. Учасники Програми Виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради, Калинівська селищна 
рада, Фастівський військовий 
комісаріат, громадські формування з 
охорони громадського порядку, 
добровольчі формування 
територіальної громади

6. Термін реалізації Програми 2022 рік

7. Перелік бюджетів (джерел), які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Бюджет Калинівської селищн
територіальної громади та інші джерела і 
заборонені законодавством

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, тис.грн.

5000,00



1. Загальні положення
Програма забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної 

оборони на території Калинівської громади на 2022 рік (далі - Програма) 
розроблена відповідно до ст.З, 15, 18 Закону України «Про Оборону України», 
ст. 14 Закону України «Про основи національного спротиву», ст.26, 36 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетний кодекс 
України.

Програмою передбачено виконання заходів та робіт спрямованих на 
удосконалення системи територіальної оборони, завчасної підготовки у мирний 
час до охорони та оборони в особливий період важливих об’єктів і комунікацій, 
матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони та 
створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового 
складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за 
призначенням.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
У зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної ситуації в державі, 

веденням воєнного стану в Україні, пов’язаною з військовою агресією - війною 
російської федерації, з проведенням операції об’єднаних сил на сході України, в 
умовах зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно 
створеними збройними формуваннями проросійського спрямування військових 
частин, установ Збройних Сил України та території України а саме: Автономної 
Республіки Крим, частини Донецької, Луганської, Харківської, Чернігівської, 
Сумської, Київської, Запорізької, Херсонської, Житомирської областей, виникла 
нагальна потреба у введенні в дію у державі системи територіальної оборони, 
зокрема підрозділів територіальної оборони Фастівського району.

Територіальна оборона (далі - ТрО) залишається на сьогодні одним з 
найбільш економічних та доцільних способів забезпечення і підтримання на 
високому рівні обороноздатності держави, захисту населення від ризиків 
виникнення надзвичайних ситуацій та загроз військового характеру. На 
сучасному етапі діюча система територіальної оборони потребує оновлення 
вирішення проблем її функціонування та впровадження нових підходів і методів 
до її забезпечення. Існує нагальна потреба у вдосконалені законодавства, систем 
управління, підготовки військових частин територіальної оборони та населення, 
логістичного забезпечення.

З метою оперативного реагування на надзвичайні кризові ситуації, різкі 
зміни обстановки на території громади, охорони важливих об’єктів і 
комунікацій, території і населення Калинівської селищної територіальної 
громади, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними 
збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку на 
території Калинівської громади, організації управління та взаємодії зі штабом 
району територіальної оборони, роз’яснення населенню Положень Закону 
України «Про основи національного спротиву», максимального залучення 
населення до оборони держави та популяризації служби в резерві виникає 
нагальна проблема у:
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- створенні належних умов для виконання заходів та робіт з територіальної 
оборони на території Калинівської громади;

- створенні стійкої системи 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 
пунктів управління, забезпечення їх автономної роботи;

- роз'ясненні населенню положень Закону України «Про основи 
національного спротиву», максимального залучення населення до оборони 
держави та популяризації служби в резерві;

- забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансування 
діяльності добровольчих формувань/ національного спротиву;

- забезпечення належного фінансування заходів територіальної оборони 
місцевого значення (в т. ч. продовольчим забезпеченням особового складу 
батальйону територіальної оборони району, придбання паливно-мастильних 
матеріалів та інших необхідних потреб).

3. Мета Програми
Метою Програми є придбання матеріально-технічних засобів та створення 

належних умов для виконання заходів та робіт з територіальної оборони на 
території Калинівської громади для якісного виконання завдань, а саме:

з охорони важливих об’єктів і комунікацій, території і населення 
Калинівської селищної територіальної громади;

боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними 
збройними формуваннями;

- підтримання безпеки та правопорядку на території Калинівської селищної 
територіальної громади;

- роз’яснення населенню Положень Закону України «Про основи 
національного спротиву» та максимального залучення населення до оборони 
Держави та популяризації служби в резерві.

4. Напрями та заходи виконання Програми
Програма спрямована на вирішення наступних завдань:
- матеріально-технічне забезпечення та створення належних умов для 

виконання заходів та робіт з територіальної оборони на території Калинівської 
громади;

- стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з 
огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України;

- необхідності дообладнання та підтримки у готовності до роботи пунктів 
управління, у тому числі захищеного;

- роз’яснення населенню Положень Закону України «Про основи 
національного спротиву» та залучення населення до оборони Держави та 
популяризації служби в резерві;

- забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансування 
діяльності добровольчих формувань/ національного спротиву;
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- забезпечення належного фінансування заходів територіальної оборони 
місцевого значення (в т. ч. продовольчим забезпеченням особового складу 
батальйону територіальної оборони району, придбання паливно-мастильних 
матеріалів та інших необхідних потреб).

Виконання Програми передбачає комплексне розв’язання проблеми 
матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони Калинівської 
селищної територіальної громади, обладнання місць їх формування, організації 
та забезпечення взаємодії між суб’єктами, які залучаються до виконання завдань 
територіальної оборони, цивільного захисту населення та управління 
підпорядкованими силами і засобами з метою оперативного реагування на різкі 
зміни обстановки, кризові ситуації, проведення патріотичного виховання та 
інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення Калинівської селищної 
територіальної громади.

Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення 
матеріально-технічного забезпечення та підвищення готовності до виконання 
завдань територіальної оборони.

5. Загальний обсяг фінансування
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

на 2022 рік становить 5000,00 тис. грн.

6. Джерела фінансування Програми
Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

місцевого бюджету в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел не 
заборонених законодавством.

7. Очікувані результативні показники виконання заходів
Виконання Програми забезпечить підготовку до вирішення та розв’язання в 

умовах особливого періоду завдань територіальної оборони, а саме:
забезпечення надійного функціонування органів місцевого самоврядування, 

органів військового управління, оперативного розгортання військ Збройних Сил 
України та інших військових формувань;

охорони та оборони важливих об’єктів життєдіяльності та комунікацій;
боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними 

формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними 
формуваннями та мародерами;

підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони 
громадського порядку та безпеки громадян;

створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час 
особового складу територіальної оборони Калинівської громади до виконання 
завдань за призначенням, обладнання місць формування;

Виконання Програми дасть змогу забезпечити удосконалення системи 
територіальної оборони у Калинівській селищній територіальній громаді, 
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завчасно підготуватись до охорони та оборони в особливий період важливих 
об’єктів і комунікацій, покращити стан матеріально-технічного забезпечення 
підрозділів територіальної оборони та створити сприятливі умови для належної 
підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання 
завдань за призначенням.

Керуючий справами 
виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради Анна ЗОЗУЛЯ
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Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми забезпечення 
проведення заходів та робіт з територіальної оборони на території 

Калинівської громади на 2022 рік

Джерела фінансування Загальний обсяг фінансування, 
тис. грн.

Обсяг ресурсів всього, в тому 
числі:

5000,0

бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади

4000,0

інші джерела 1000,0



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 14 березня 2022 року смт Калинівка №61-04

Про затвердження внесення змін до Програми захисту населення і 
територій Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру (поширення інфекційної хвороби 
COVID-19), забезпечення пожежної безпеки на 2021 -2025 роки,
затвердженої рішенням Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 
року №25-02-VIII

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №763 «Про затвердження 
переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які 
підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному 
обслуговуванню на договірній основі», виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити внесення змін до Програми захисту населення і територій 
Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру (поширення інфекційної хвороби COVID-19), 
забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №25-02-VIlI (далі - 
Програма), а саме:

1.1. Розділ 6 Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» 
доповнити пунктами 6.13 наступного змісту:

6.13 «Придбання продуктів харчування та інших потреб, враховуючи 
військовий стан в Україні»

1.2. Розділ 4 «Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 
доповнити абзацом такого змісту:

«Передбачити кошти в бюджеті Калинівської селищної територіальної 
громади на фінансування забезпечення реалізації завдань Програми - 4 550 
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000,00 грн. щорічно, в т.ч. для забезпечення заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусу COVID-19 - 600 000,00 грн. щорічно»

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в 
бюджеті Калинівської селищної територіальній громади бюджетні призначення 
на фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
Калинівського селищного голови згідно їз розподілів обов’язків.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 14 березня 2022 року смт Калинівка № 63-04

Про укладання додаткової угоди до контракту з директором комунального 
підприємства «Калинівкаблагоустрій» Калинівської селищної ради

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», враховуючи 
Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ 
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» (далі - Указ), виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Калинівському селищному голові укласти додаткову 
угоду до контракту з директором комунального підприємства 
«Калинівкаблагоустрій» Калинівської селищної ради Дмитренком С.В., що 
додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
Калинівського селищного гол питань діяльності виконавчих органів
Анатолія Степаненка.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
V



і

УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 14 березня 2022 року смт Калинівка № 67-04

Про укладання додаткової угоди до контракту з директором Комунального 
підприємства Калинівської селищної ради «Данилівське»

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», враховуючи 
Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ 
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» (далі - Указ), виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Калинівському селищному голові укласти додаткову 
угоду до контракту з директором Комунального підприємства Калинівської 
селищної ради «Данилівське» Позняком О.В., що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
Калинівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Анатолія Степаненка.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИШВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 14 березня 2022 року смт Калинівка № 68-04

Про внесення змін до складу оперативного штабу для координації дій в 
умовах воєнного стану на території Калинівської селищної територіальної 
громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 10.03.2022 №49-03

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в 
зв’язку із службовою необхідністю, виконавчий комітет Калинівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до складу оперативного штабу для координації дій в 
умовах воєнного стану на території Калинівської селищної територіальної 
громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Калинівської селищної 
ради від 10.03.2022 №49-03 (далі - оперативний штаб), а саме: ввести до складу 
оперативного штабу Валерія ПОЗНЯКА, члена виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради.

2. Контроль за виконання^ 
селищного голову Юлію ОЛЕКСІ

І

я покласти на Калинівського

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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