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1. ПАСПОРТ 

Програми впровадження пілотного проєкту з організації територіальної 

оборони  Чернігівської області на 2021-2022 роки 
1.  Ініціатор розроблення 

Програми 

Обласна державна адміністрація  

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Закон України «Про оборону України», Указ 

Президента України від  23.09.2016 

№406/2016 «Про Положення про 

територіальну оборону України» 

3.  Розробник Програми Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

4.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

5.  Учасники Програми Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації, 

Чернігівський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки, Управління комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

6.  Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

7.  Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Обласний бюджет, місцеві бюджети 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 
 

 

коштів обласного бюджету 

коштів місцевих бюджетів  

 

 

 

10023,0 тис. гривень 
 

 

2198,0 тис. гривень  

7825,0 тис. гривень 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Територіальна оборона 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 вдосконаленні законодавства, систем управління, підготовки 

військових частин територіальної оборони та населення, логістичного 

забезпечення.  



  4 

      

3. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є вдосконалення системи організації 

територіальної оборони області,  практична перевірка  дієвості нових підходів з 

організації територіальної оборони, виявлення позитивних сторін і недоліків, 

підготовка пропозицій щодо відображення  напрацювань в законодавстві та 

впровадження отриманого досвіду в Україні. 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання Програми 
 

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми 

здійснює Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної 

державної адміністрації та Чернігівський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки. 

Орієнтовний обсяг необхідного ресурсу складає 10023,0 тис. гривень. 

Головним розпорядником коштів виступає Департамент з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації та 

районні державні адміністрації. 

Перелік матеріально-технічних засобів, товарів та послуг до Програми 

визначається Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

Чернігівської облдержадміністрації, райдержадміністраціями  та Чернігівським 

обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.   

Обсяги фінансових ресурсів обласного та місцевих бюджетів, напрямки їх 

використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей 

бюджетів та дотриманням вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України. 

Матеріально-технічні засоби на забезпечення заходів та проведення навчань 

з територіальної оборони, підрозділам територіальної оборони, передаються 

розпорядженнями (наказами) голів райдержадміністрацій, директора 

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної 

державної адміністрації за погодженням голови обласної державної адміністрації. 

Практична реалізація заходів Програми розрахована на 2021-2022 роки. 

Програма реалізовуватиметься в один етап. 
 

5. Завдання та результативні показники виконання Програми 
 

Завданнями  Програми є сприяння у підвищенні боєздатності та покращення 

матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної 

оборони та покращення матеріально-технічного забезпечення пунктів управління 

облдержадміністрації.  

Виконання Програми сприятиме створенню необхідних умов для персоналу 

запасних пунктів управління обласної державної та районних державних 

адміністрацій. Передбачається придбати обладнання для організації зв’язку з 

різними органами управління. Придбання зазначених засобів забезпечить умови 
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для покращення управління життєдіяльністю області в умовах особливого 

періоду.  

Завданнями Програми  є: 

вдосконалення системи управління територіальною обороною області; 

підвищення привабливості та мотивації щодо проходження служби у 

військовому резерві у військових частинах (підрозділах) територіальної оборони; 

широке залучення населення до заходів військової підготовки в цілому та 

підготовки територіальної оборони; 

налагодження системи навчання підрозділів територіальної оборони та 

населення; 

підвищення рівня логістичного забезпечення військових частин (підрозділів) 

територіальної оборони; 

виявлення позитивних та негативних сторін нових підходів до організації 

територіальної оборони. 

Планується  здійснити перевезення  до 4200 військовозобов’язаних під час 

підготовки та проведення навчань з територіальної оборони. 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Дія Програми спрямована на вдосконалення системи управління, 

забезпечення заходів та проведення навчань з територіальної оборони, надання 

допомоги підрозділам територіальної оборони, покращення забезпечення пунктів 

управління облдержадміністрації. 

Напрями та перелік завдань і заходів Програми викладені у додатку 1 до 

Програми. 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Відповідальним виконавцем Програми є Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, які забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів 

Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів. Учасником  

Програми є Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки. 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 

обласної ради з питань бюджету та фінансів. 

Звітність про результати виконання Програми подається Департаментом з 

питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації 

щороку, до 15 лютого, Департаменту розвитку економіки та сільського 

господарства обласної державної адміністрації та Чернігівській обласній раді. 

 

Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної  

роботи Чернігівської облдержадміністрації                             Сергій БОЛДИРЕВ 



                                                                                                                                    

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи  Програми впровадження пілотного проєкту з організації територіальної оборони  

Чернігівської області на 2021-2022 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн Очікуваний результат 

Всього 2021 р. 2022 р.  

1 

Підготовка 

пунктів 

управління 

1.1 Підготовка пункту 

управління штабу зони та штабу 

бригади  територіальної 

оборони: 

       

1.1.1.Проведення ремонту майна 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Чернігівської області 

2021 р 

Чернігівська 

обласна рада, 

Управління 

комунального 

майна 

Обласний 

бюджет 
980,0 980,0  

Приведення робочих приміщень у функціональну 

готовність до використання за призначенням, 

покращення побутових умов для персоналу 

1.1.2.Обладнання меблями та 

технічними засобами для 

забезпечення життєдіяльності 

2021 р. 

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдержадміні

страції 

Обласний 

бюджет 
258,0 258,0  

Приміщення та робочі місця укомплектовані 

меблями та технічними засобами для забезпечення 

життєдіяльності 

1.1.3.Забезпечення робочих місць 

на пункті управління орг.. 

технікою та засобами обробки 

інформації 

2021 р. 

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдержадміні

страції 

Обласний 

бюджет 
340,0 340,0  

Приведення робочих місць у функціональну 

готовність до використання за призначенням 

1.1.4.Закупівля та встановлення 

засобів зв’язку (радіорелейних 
2021 р. 

Департамент з 

питань 

Обласний 

бюджет 
200,0 200,0  

Забезпечення надійного зв’язку з органами 

управління районного рівня 

Додаток 1                                                                                                                     

до Програми впровадження пілотного проєкту з 

організації територіальної оборони  Чернігівської області 

на 2021-2022 роки 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн Очікуваний результат 

Всього 2021 р. 2022 р.  

станцій, маршрутизаторів , 

комутаторів, голосових шлюзів, 

телефонів, засобів транкінгового 

зв’язку, ретрансляторів та засобів 

для їх підключення 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдержадміні

страції 

1.1.5.Забезпечення засобами 

технічного захисту інформації 
2022 р. 

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдержадміні

страції 

 

Обласний 

бюджет 
100,0 100,0  

Проведення категорування орг..техніки та 

встановлення обладнання для технічного захисту 

інформації 

1.2.Підготовка пунктів 

управління штабів районів та 

батальйонів територіальної 

оборони: 

       

1.2.1.Проведення поточного 

ремонту приміщень: 
       

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
300,0 300,0  

Приведення робочих приміщень у функціональну 

готовність до використання за призначенням, 

покращення побутових умов для персоналу 

Ніжинський район 2021 р. 
Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
300,0 300,0  

Прилуцький район 2021 р. 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
300,0 300,0  

Корюківський район 2022 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
300,0  300,0 

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
300,0  300,0 

1.2.2.Обладнання меблями та 

технічними засобами для 

забезпечення життєдіяльності: 

       

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
150,0 150,0  Приміщення та робочі місця укомплектовані 

меблями та технічними засобами для забезпечення 

життєдіяльності Ніжинський район 2021 р. Ніжинська Місцевий 100,0 100,0  
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн Очікуваний результат 

Всього 2021 р. 2022 р.  

РДА бюджет 

Прилуцький район 2021 р. 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
100,0 100,0  

Корюківський район 2022 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
100,0  100,0 

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
100,0  100,0 

1.2.3.Забезпечення робочих місць 

на пункті управління орг. технікою 

та засобами обробки інформації: 

       

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
140,0 140,0  

Приведення робочих місць у функціональну 

готовність до використання за призначенням 

Ніжинський район 2021 р. 
Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
140,0 140,0  

Прилуцький район 2021 р. 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 

 

140,0 140,0  

Корюківський район 2022 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
140,0  140,0 

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
140,0  140,0 

1.2.4.Закупівля та встановлення 

засобів зв’язку (радіорелейних 

станцій, маршрутизаторів , 

комутаторів, голосових шлюзів, 

телефонів, засобів транкінгового 

зв’язку, ретрансляторів та засобів 

для їх підключення 

       

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
200,0 200,0  

Забезпечення надійного зв’язку з органами 

управління районного рівня 

Прилуцький район 2021 р. 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
200,0 200,0  

Ніжинський район 2022 р. 
Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
200,0 200,0  

Корюківський район 2021 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
200,0  200,0 



 4 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн Очікуваний результат 

Всього 2021 р. 2022 р.  

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
200,0  200,0 

1.2.5.Забезпечення засобами 

технічного захисту інформації 
       

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
100,0 100,0  

Проведення категорування орг..техніки та 

встановлення обладнання для технічного захисту 

інформації 

Ніжинський район 

 

 

2021 р. 
Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
100,0 100,0  

Прилуцький район 2021 р. 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
100,0 100,0  

Корюківський район 2022 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
100,0  100,0 

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
100,0  100,0 

2. 

Навчання 

органів  

управління та 

підрозділів 

територіальної 

оборони 

2.1.Ремонт навчальних приміщень 

для навчальних підрозділів 
       

Проведення ремонту майна 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Чернігівської області 

2021 р. 

Чернігівська 

обласна  рада, 

Управління 

комунального 

майна 

Обласний 

бюджет 
30,0 30,0  Обладнано навчальний клас 

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
30,0 30,0  

Обладнано навчальні класи для навчальних 

підрозділів батальйонів 

Ніжинський район 2021 р. 
Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
30,0 30,0  

Прилуцький район 2021 р. 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
30,0 30,0  

Корюківський район 2022 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
30,0  30,0 

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
30,0  30,0 

2.2.Закупівля (виготовлення)  для 

навчальних підрозділів навчально-

матеріальної бази для занять з  

індивідуальної підготовки 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн Очікуваний результат 

Всього 2021 р. 2022 р.  

Чернігівська ОДА  

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

Обласний 

бюджет 
35,0 35,0  

Підготовлена навчально-матеріальна база для 

індивідуальної підготовки управління бригади 

територіальної оборони 

 

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0 25,0  

Підготовлена навчально-матеріальна база для 

індивідуальної підготовки батальйонів 

територіальної оборони 

Ніжинський район 2021 р. 
Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0 25,0  

Прилуцький район 2021 р. 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0 25,0  

Корюківський район 2022 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0  25,0 

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0  25,0 

2.3.Визначення місця та підготовка 

навчальних полів для проведення 

занять з бойової підготовки 

       

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0 25,0  

Визначено місце навчальних полів та підготовлено 

навчально-матеріальну база для  проведення занять 

з бойової підготовки батальйонів територіальної 

оборони 

Прилуцький район 2021 р. 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0 25,0  

Ніжинський район 2021 р. 
Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0 25,0  

Корюківський район 2022 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0  25,0 

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
25,0  25,0 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн Очікуваний результат 

Всього 2021 р. 2022 р.  

2.4.Придбання матеріально-

технічних засобів для 

забезпечення проведення 

навчальних зборів (захисні 

маски,дезінфікуючі засоби, 

антисептики, папір та інші) 

       

Чернігівська ОДА  

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

Обласний 

бюджет 
15,0 15,0  

Особовий склад управління бригади територіальної 

оборони забезпечено засобами гігієни та захисту від 

інфекційних хвороб 

Чернігівський район 2021 р. 
Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
15,0 15,0  

Особовий склад батальйонів територіальної 

оборони забезпечено засобами гігієни та захисту від 

інфекційних хвороб 

Прилуцький район 2021 р 
Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
15,0 15,0  

Ніжинський район 2021 р. 
Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
15,0 15,0  

Корюківський район 2022 р. 
Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
15,0  15,0 

Новгород-Сіверський район 2022 р. 
Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
15,0  15,0 

  

2.5.Організація надання 

транспортних послуг та придбання 

пального для забезпечення 

перевезень військовозобов’язаних 

під час навчань з територіальної 

оборони 

       

Чернігівська ОДА 
2021-2022 

р.р. 

Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

Обласний 

бюджет 
240,0 120,0 120,0 

Забезпечено перевезення щорічно до 600 

військовозобов’язаних під час проведення 

навчальних зборів 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн Очікуваний результат 

Всього 2021 р. 2022 р.  

облдержадмініс

трації 

Чернігівський район 
2021-2022 

р.р. 

Чернігівська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
120,0 60,0 60,0 

Забезпечено перевезення щорічно у кожному 

районі до 300 військовозобов’язаних під час 

проведення навчальних зборів 

Прилуцький район 
2021-2022 

р.р. 

Прилуцька 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
120,0 60,0 60,0 

Корюківський район 
2021-2022 

р.р. 

Корюківська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
120,0 60,0 60,0 

Новгород-Сіверський район 
2021-2022 

р.р. 

Новгород-

Сіверська РДА 

Місцевий 

бюджет 
120,0 60,0 60,0 

Ніжинський район 
2021-2022 

р.р. 

Ніжинська 

РДА 

Місцевий 

бюджет 
120,0 60,0 60,0 

3. 

Визначення 

місць 

розміщення 

підрозділів 

територіальної 

оборони та їх 

ремонт і 

обладнання 

3.1.Проведення відновлювальних 

робіт визначених місць 

формування підрозділів 
       

Чернігівська РДА 
2021-2022 

р.р. 

Чернігівська 

РДА 

Місцеві 

бюджети 
1350,0 700,0 650,0 

Відремонтовані приміщення у визначених місцях 

формування підрозділів 

Ніжинська РДА 
2021-2022 

р.р. 

Ніжинська 

РДА 

Місцеві 

бюджети 
150,0 100,0 50,0 

Прилуцька РДА 
2021-2022 

р.р. 

Прилуцька 

РДА 

Місцеві 

бюджети 
150,0 100,0 50,0 

Корюківська РДА 
2021-2022 

р.р. 

Корюківська 

РДА 

Місцеві 

бюджети 
150,0 100,0 100,0 

Новгород-Сіверська РДА 
2021-2022 

р.р. 

Новгород-

Сіверська РДА 

Місцеві 

бюджети 
700,0 300,0 400,0 

Всього:                                                                                                                                          10023,0 6533,0 3540,0  

 

Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної  

роботи Чернігівської облдержадміністрації                                                                             Сергій БОЛДИРЕВ 

 



                                                                                                                                    

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми впровадження пілотного проекту  

з організації територіальної оборони  Чернігівської області на 2021-2022 роки 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Усього витрат на виконання Програми, 

тис. гривень 

 Всього 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, всього 
 

10023,0 

 

6533,0 3540,0 

у тому числі:    

обласний бюджет 

 

2198,0 

 

2078,0 120,0 

місцеві бюджети 

 

7825,0 

 

4455,0 3420,0 

 

 

 

Директор Департаменту з питань цивільного  

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації                                                              Сергій БОЛДИРЕВ 

Додаток 2                                                                                                                     

до Програми впровадження пілотного проекту з 

організації територіальної оборони  Чернігівської області 

на 2021-2022 роки 
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