
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Позачергова одинадцята 

сесія, третє пленарне 

засідання 

 

 VШ скликання 

«15_» березня 2022 року смт Ємільчине №2141 
 

 

Про Програму матеріально-технічного 

забезпечення добровольчого 

формування Ємільчинської 

територіальної громади, формувань 

територіальної оборони та підрозділів 

Збройних Сил України на території 

Ємільчинської громади в умовах 

воєнного стану на 2022 рік  

 

 

У зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою 

організації та фінансування належного матеріально-технічного забезпечення добровольчого 

формування Ємільчинської територіальної громади, формувань територіальної оборони та 

підрозділів Збройних Сил України на території Ємільчинської громади в умовах військового 

стану України, відповідно до Законів України «Про основи національного спротиву», «Про 

оборону України», пункту 17 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу, статті 36 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 24.02.2022 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого законом України №2102-

ІХ від 24.02.2022, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1447 

«Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки 

добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної 

оборони» сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування 

Ємільчинської територіальної громади, формувань територіальної оборони та підрозділів 

Збройних Сил України на території Ємільчинської громади в умовах воєнного стану на 2022 

рік (додається). 

 

2. Виконавцям заходів Програми забезпечити її виконання . 

 

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

гуманітарних питань, регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

Селищний голова                                                                         Сергій ВОЛОЩУК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  позачергової 11сесії, 

третього пленарного засідання 

селищної  ради   

 від  «15» березня 2022 року № 2141 
 

Програма 

матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування Ємільчинської 

територіальної громади, формувань територіальної оборони та підрозділів Збройних 

Сил України на території Ємільчинської громади в умовах воєнного стану на 2022 рік 

 

Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розробки програми Ємільчинська селищна рада 

2. Розробник програми Ємільчинська селищна рада 

3. Відповідальний виконавець Програми Ємільчинська селищна рада 

4. Учасники програми Відділи селищної ради: освіти, молоді та 

спорту, культури та туризму, соціального 

захисту 

КНТ «Ємільчинська лікарня» селищної ради 

КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги селищної ради» 

5. Термін реалізації програми 2022 рік 

6. Перелік джерел надходження 

грошових коштів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджети Ємільчинської селищної 

територіальної громади, інші кошти, не 

заборонені законодавством України 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

1. Загальні положення. 

Територіальна оборона України – це система загальнодержавних, воєнних і 

спеціальних заходів, що здійснюються у мирний час та в особливий період з метою протидії 

воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації стосовно України є потреба у 

вжитті додаткових заходів для охорони у Ємільчинській територіальній громаді важливих  

об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів 

військового управління, забезпечення публічної безпеки.  

З урахуванням зазначеного необхідно забезпечити фінансування з місцевого бюджету 

ряду заходів для матеріально-технічного забезпечення добровільного формування 

територіальної оборони, створеного у Ємільчинській селищній територіальній громаді. 

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про основи національного 

спротиву», «Про оборону України», Бюджетного кодексу, постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2021 року №1447 «Про затвердження Порядку організації, 

забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до 

виконання завдань територіальної оборони» та інших нормативно-правових актів. 

 

 



 

2. Мета та завдання Програми. 

Метою Програми є ефективне виконання добровольчим формуванням територіальної 

оборони на території Ємільчинської громади заходів щодо охорони важливих стратегічних 

об’єктів і комунікацій, органів місцевого самоврядування, боротьби з диверсійними 

збройними формуваннями, для надання допомоги у захисті населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна в умовах агресії Російської Феде6рації 

стосовно України. 

Завдання Програми: 

- забезпечення умов для надійного функціонування органів місцевого самоврядування, 

важливих об’єктів інфраструктури Ємільчинської громади;  

- підготовка добровольчого формування до боротьби з диверсійно-розвідувальними 

силами, іншими озброєними формуваннями агресора, антидержавними формуваннями та 

мародерами, надання допомоги населенню, яке постраждало від бойових дій; 

- підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони громадської 

безпеки та порядку. 

 

3. Організація виконання заходів та строки виконання Програми. 

Відповідальним виконавцем програми є Ємільчинська селищна рада. 

Учасниками Програми є відділи селищної ради: освіти, молоді та спорту, культури та 

туризму, соціального захисту, КНП «Ємільчинська лікарня» селищної ради, КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» селищної ради. 

Програма діє у 2022 році. 

 

4. Управління Програмою та здійснення контролю за її виконанням. 

Керівництво, координацію, аналіз реалізації Програми здійснює Ємільчинська селищна 

рада, відповідає за її якісне виконання, та, відповідно, наділяється повноваженнями щодо 

проведення практичних дій для взаємодії з іншими суб’єктами в частині виконання 

запланованих заходів та витрат коштів Програми, які здійснюються відповідно до 

законодавства України. 

Виконавці Програми несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання її 

завдань (за умови належного фінансування та адекватних строків виконання передбачених 

заходів, інших ситуацій, які можливо матимуть місце та не залежатимуть від волі учасників 

(виконавців). 

 

5. Фінансове забезпечення Програми та очікувані результати Програми. 

Фінансування Програми планується забезпечити за рахунок бюджету Ємільчинської 

селищної територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України. 

Обсяг коштів, який планується залучити для виконання заходів Програми, визначається 

в межах фінансових можливостей. 

Утримання приміщень комунальної власності, які використовуються для цілей цієї 

Програми, та оплата за використані у цих приміщеннях енергоносії проводяться за рахунок 

коштів відповідних головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади. 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 

- безперебійне функціонування органів місцевого самоврядування, важливих об’єктів 

інфраструктури Ємільчинської громади; 

готовність добровольчого формування до боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, 

іншими озброєними формуваннями агресора, антидержавними формуваннями та 

мародерами, надання допомоги населенню, яке постраждало від бойових дій; 

- підтримання на території громади правового режиму воєнного стану, посилення 

охорони громадської безпеки та порядку та території громади. 



 



6. Заходи Програми та розрахунок коштів для їх виконання 

 

№ Зміст заходу 
Виконавці 

заходів 

Перелік 

необхідної техніки, 

матеріалів та робіт 

Загальна 

сума, 

тис. грн. 

Джерела 

фінансув

ання 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення пункту 

управління добровольчого 

формування комп’ютерним 

обладнанням, офісною 

технікою, витратними 

матеріалами для неї, 

засобами зв’язку,  сейфом 

для зберігання документів, 

витратними 

канцелярськими 

матеріалами 

Ємільчинсь

ка селищна 

рада 

Комп’ютер (ноутбук), 

Багатофункціональний офісний 

пристрій (формат А4), 

Підведений кабельний 

Інтернет. 2-х чарунковий сейф. 

Папір А4. 

Заправка картриджів 

оргтехніки. Заміна картриджів. 

Канцелярське приладдя. 

Зошити, журнали, книги. 

Ремонт комп’ютерного 

обладнання 

В межах 

фінансови

х 

можливос

тей 

Бюджет 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавс

твом 

2. Створення умов для 

несення служби на пункті 

управління, обладнання 

кімнат для відпочинку та 

прийому їжі особовим 

складом, аварійне 

освітлення 

Ємільчинсь

ка селищна 

рада  

Ліжка для відпочинку, 

Матраци, Ковдри, Подушки, 

Постільна білизна, Польова 

кухня,Столи для прийому їжі. 

Ліхтарі. Біотуалет 

В межах 

фінансови

х 

можливос

тей 

Бюджет 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавс

твом 

3. Ремонт та налаштування 

системи опалення та 

водопостачання пункту 

правління та перебування 

особового складу  

Ємільчинсь

ка селищна 

рада  

Обслуговування 

твердопаливного котла, 

придбання та ремонт 

обладнання, (пускачі, насоси, 

водяний лічильник) ремонт 

мереж. 

Забезпечення дровами 

В межах 

фінансови

х 

можливос

тей 

Бюджет 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавс

твом 

4. Роботи по облаштуванню 

кімнати (місця) для 

зберігання зброї, 

боєприпасів, спорядження 

на пункті управління  

Ємільчинсь

ка селищна 

рада  

Обладнання місця для 

зберігання зброї та 

боєприпасів: піраміда 

(металева шафа) для зберігання 

зброї;  металева шафа (ящик) 

для зберігання боєприпасів; 

навісні замки 

В межах 

фінансови

х 

можливос

тей 

Бюджет 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавс

твом 

5. Забезпечення 

добровольчого 

формування, підрозділу 

територіальної оборони та 

підрозділу Збройних Сил 

України матеріалами, 

форменним одягом, 

автотранспортом, 

обладнанням та 

устаткуванням для 

виконання бойових завдань 

 

Ємільчинсь

ка селищна 

рада  

Дорожні знаки та 

попереджувальні таблички, 

Пиломатеріали, фарба, мішки, 

металопрокат, колючий дріт, 

скоб’яні вироби, ручний та  

шанцевий інструмент, шпагат, 

кіперна стрічка. 

Форменний одяг 

Автотранспорт  

Пально-мастильні матеріали 

для автотранспорту 

В межах 

фінансови

х 

можливос

тей 

Бюджет 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавс

твом 



6. 

 

Забезпечення харчування 

особового складу  

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної 

ради  

Набір посуду та столових 

приборів.  

Роботи з приготування їжі, 

закупівлі та зберігання 

продуктів. 

Доставка приготованої їжі до 

місць несення служби 

особовим складом 

В межах 

фінансови

х 

можливос

тей 

Бюджет 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавс

твом 

7. Сприяння діяльності 

волонтерам та 

благодійникам для 

забезпечення 

добровольчого формування 

матеріалами та 

обладнанням 

Відділи 

селищної 

ради: 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури та 

туризму, 

соціальног

о захисту 

Надання приміщень, 

придбання стрічок, матеріалів, 

продуктових наборів та 

окремих продуктів, 

виготовлення обладнання, 

облік наявної благодійної 

допомоги 

Облік тих, хто потребує 

благодійної допомоги 

В межах 

фінансови

х 

можливос

тей 

Бюджет 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавс

твом 

8. Медичне забезпечення 

особового складу 

КНП 

«Ємільчин

ська 

лікарня» 

селищної 

ради 

КНП 

«Центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги 

селищної 

ради» 

Надання медичної допомоги 

особовому складу 

Загальні та особисті медичні 

аптечки 

 

В межах 

фінансови

х 

можливос

тей 

Бюджет 

територіаль

ної 

громади, 

інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавс

твом 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 
Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, покладається на 

першого заступника Ємільчинського селищного голови.  

Організацію виконання Програми покладається на Ємільчинську селищну раду  та 

виконавців заходів Програми.  

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

Перший заступник селищного голови                                    Олександр РОМАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

Позачергова 11 сесія, третє пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про Програму матеріально-технічного забезпечення добровольчого 

формування Ємільчинської територіальної громади, формувань територіальної 

оборони та підрозділів Збройних Сил України на території Ємільчинської 

громади в умовах воєнного стану на 2022 рік» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

ПІДСУМОК Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

______________________1_________________26______________0_______________0_______ 

___________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 




