
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 квітня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 184 

 

Про затвердження Програми заходів національного 

спротиву Білоцерківської міської територіальної громади 

на 2022 рік шляхом викладення її в новій редакції 

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи Білоцерківської міської ради, керуючись законами України «Про правовий режим 

воєнного стану», «Про основи національного спротиву», «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації», статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 04 серпня 

2000 року № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) 

внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами 

освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 

виховання для потреб їх фінансування» (зі змінами), від 05 березня 2022 року № 202 «Деякі 

питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», від 11 

березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», враховуючи укази Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ, «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 

14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 

березня 2022 року № 2119-IX, виходячи з рішення Білоцерківської міської ради від 17 

лютого 2022 року № 2658-27-VIII «Про затвердження Програми заходів національного 

спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 24 лютого 2022 року № 127 «Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної 

громади», від 28 лютого 2022 року № 130 «Про внесення змін до обсягів дохідної та 

видаткової частини бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік», 

беручи до уваги рішення Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року№ 22-03-VII 

«Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій» (зі змінами), від 25 листопада 2021 року № 1945-21-VIII «Про затвердження 

комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та фінансового 

забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову 

військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2022 рік» (зі змінами), та з метою забезпечення належного 

фінансування заходів національного спротиву місцевого значення на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити Програму заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік, шляхом викладення її в новій редакції згідно додатку 

1. 



2 

2. Затвердити Порядок використання благодійної допомоги (благодійних внесків), 

отриманих Білоцерківською міською територіальною громадою згідно додатку 2. 

3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради при уточненні бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади передбачити фінансування на виконання 

заходів Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2022 рік виходячи з пріоритетів та можливостей бюджету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                                                Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 08. 04. 2022 року № 184 

 

 

 

 

 

Програма 

заходів національного спротиву  

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 

(нова редакція) 
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Зміст Програми 

 

№ Назва розділу  Ст.  

1 Паспорт Програми 3 

2 
Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована 

Програма 4 

3 Мета Програми 4 

4 

Заходи, спрямовані на забезпечення національного спротиву 

місцевого значення у Білоцерківській міській територіальній громаді 

на 2022 рік 
5 

5 Фінансове забезпечення заходів Програми 5 

6 Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 6 
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1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розробки Програми Відділ оборонно-мобілізаційної роботи 

Білоцерківської міської ради 

2. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, 

департамент, управління та відділи 

3. Термін реалізації Програми 2022 рік 

4. Джерела фінансування Державний бюджет, місцевий бюджет, благодійні 

внески, отримані від фізичних та юридичних осіб – 

резидентів і нерезидентів у грошовій формі, та інші 

джерела не заборонені чинним законодавством 

України 

5. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

22 млн. грн. 
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2. Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма заходів національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (далі – Програма) направлена на підготовку до ведення територіальної оборони на 

території Білоцерківської міської територіальної громади (далі – громади). Забезпечення 

виконання основних завдань територіальної оборони військовим командуванням та силами 

територіальної оборони Збройних Сил України, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і 

комунікацій, території та населення громади, підтримання безпеки та правопорядку в громаді 

Національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою 

сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, 

спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, 

стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде 

змушений припинити збройну агресію проти України. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про основи національного спротиву» складовими 

національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до 

національного спротиву. 

Одними із завдань територіальної оборони є: 

- своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту 

населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування 

військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій 

з відсічі збройної агресії проти України; 

- участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна 

від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій; 

- участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління; 

- участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих 

об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу 

для життєдіяльності населення; 

- участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними 

формуваннями агресора (противника). 

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху опору та здійснює їх 

підготовку та забезпечення. 

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до національного спротиву, 

зокрема: 

- сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України; 

- військово-патріотичне виховання громадян України; 

- підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є: забезпечення виконання заходів національного спротиву. 
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4. Заходи, спрямовані на забезпечення національного спротиву місцевого значення у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік 

 

4.1. Придбання продовольства, лікарських засобів та виробів медичного призначення, 

перев’язувальних матеріалів, засобів радіозв’язку, основних засобів, техніки, технічних засобів, 

та інших матеріально-технічних цінностей, паливно-мастильних матеріалів для забезпечення 

заходів територіальної оборони. 

4.2. Придбання продовольства, лікарських засобів та виробів медичного призначення, 

перев’язувальних матеріалів, будівельних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, техніки, 

технічних засобів та інших матеріально-технічних цінностей, що призначені для проведення 

невідкладних відновних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайної 

ситуації воєнного характеру для створення матеріальних резервів. 

4.3. Придбання предметів та будівельних матеріалів, послуги оренди приміщень та 

технічного транспорту для облаштування об’єктів для підрозділів територіальної оборони, сил 

територіальної оборони Збройних Сил України, добровольчих формувань Білоцерківської міської 

територіальної громади, сил опору у пунктах дислокації, блок-постів, функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури, захисних споруд, вогневих позицій, в тому числі оплата послуг з їх 

облаштування.  

4.4. Забезпечення перевезення особового складу підрозділів територіальної оборони, сил 

територіальної оборони Збройних Сил України, добровольчих формувань Білоцерківської міської 

територіальної громади, сил опору, військового командування, резервістів, військових, поліції, 

працівників критичної інфраструктури до місць виконання практичних завдань, в тому числі 

придбання паливно–мастильних матеріалів. 

4.5. Придбання продовольства, предметів та матеріалів, оплата послуг з облаштування місць 

розміщення громадян та розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили своє 

місце проживання прибули на територію Білоцерківської міської територіальної громади. 

4.6. Придбання паливно-мастильних матеріалів з метою перевезення, послуги з перевезення: 

- гуманітарної допомоги; 

- евакуації/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові 

дії, та небезпечних територій у безпечні місця; 

- особового складу підрозділів територіальної оборони, сил територіальної оборони 

Збройних Сил України, мобілізаційних ресурсів, військовослужбовців, військовозобов’язаних, 

добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної громади, сил руху опору, 

військового командування, поліції та інших правоохоронних органів, рятувальників, працівників 

критичної інфраструктури до місць призначення (в тому числі до місць виконання практичних 

дій). 

4.7. Придбання та оплата послуг з пошиття військового спорядження (бронежилетів, 

розвантажувальних жилетів, касок, тощо) для потреб територіальної оборони, сил територіальної 

оборони Збройних Сил України, добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної 

громади, сил руху опору, військового командування. 

4.8. Організація та забезпечення навчально-тренувального процесу особового складу сил 

національного спротиву (добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної 

громади, підрозділів територіальної оборони, сил руху опору, військового командування), 
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залучення фахівців-тренерів, облаштування місць для проведення навчань з тактичної, вогневої, 

топогеодезичної, навігаційної підготовки (тощо). 

4.9. Проведення заходів  щодо пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих 

військовослужбовців Збройних Сил України  та інших складових сил оборони в рамках реалізації  

Гуманітарного проекту Збройних Сил України «ЕВАКУАЦІЯ 200». 

4.10. Оплата інших заходів, спрямованих на підтримку підрозділів територіальної оборони, 

добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної громади, сил руху опору та 

захист цивільного населення в умовах воєнного стану. 

4.11.Транспорті витрати із забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки, 

мобілізації місцевого значення. 

4.12. Підтримка підрозділів Збройних Сил України, територіальної оборони та військового 

командування, підрозділу поліції, що розміщені на території Білоцерківської міської 

територіальної громади шляхом забезпечення  паливно-мастильними матеріалами для здійснення 

заходів з метою відсічі збройної агресії проти України і забезпечення національної безпеки, 

усунення загрози небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності. 

 

5. Фінансове забезпечення заходів Програми 

 

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

- коштів державного бюджету; 

- коштів місцевого бюджету, передбачених у бюджеті Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік; 

- благодійних внесків отриманих від фізичних та юридичних осіб – резидентів і нерезидентів 

у грошовій формі для потреб фінансування за напрямами, визначеними заходами цієї Програми; 

- інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 

5.2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Виконавчий комітет Білоцерківської 

міської ради.  

5.3. Механізм використання благодійної допомоги (благодійних внесків) визначено 

Порядком використання благодійної допомоги (благодійних внесків) отриманих Білоцерківською 

міською територіальною громадою, який затверджено цим рішенням. 

 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

 

6.1. Органом управління Програмою є Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, 

який, в межах повноважень, здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми. 

6.2. Використання матеріальних резервів визначених у підпункті 4.2. Розділу 4 цієї 

Програми з метою надання допомоги громадянам та громадам на території яких сталася 

надзвичайна ситуація воєнного характеру, пов’язана із веденням активних бойових дій 

здійснюється шляхом прийняття окремого рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради.  
6.3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав 

людини, законності, оборонної роботи, запобігання корупції, з питань децентралізації, сприяння 

депутатській діяльності, етики та регламенту. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                          Анна ОЛІЙНИК 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 08. 04. 2022 року № 184 

 

 

Порядок використання благодійної допомоги (благодійних внесків) отриманих 

Білоцерківською міською територіальною громадою 

 

1. Порядок використання благодійної допомоги (благодійних внесків) отриманих 

Білоцерківською міською територіальною громадою визначає загальні вимоги використання 

таких благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (далі – 

благодійники) Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

2. Нормативними документами, що регулюють питання, пов’язані з благодійною діяльністю 

є Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету 

Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222 «Про затвердження Порядку отримання 

благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними 

установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та 

фізичного виховання для потреб їх фінансування» (зі змінами), від 05 березня 2022 року №202 

«Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги». 

3. Благодійні внески у формі грошових коштів зараховуються на рахунок Виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради, що створений у порядку, визначеному чинним 

законодавством України та є благодійною допомогою. 

4. Благодійна допомога (благодійні внески), надається виключно на добровільних засадах. 

5. Головним розпорядником благодійної допомоги (благодійних внесків) є Виконавчий 

комітет Білоцерківської міської ради. 

6. Благодійна допомога (благодійні внески) отримані Виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради від благодійників спрямовуються в інтересах Білоцерківської 

міської територіальної громади на цілі та заходи, що визначені Програмою заходів національного 

спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на відповідний бюджетний рік, 

затвердженою в установленому порядку. 

7. Якщо конкретні цілі використання благодійної допомоги (благодійних внесків) не 

визначено заходами такої Програми, шляхи їх спрямування визначаються Виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради шляхом прийняття окремого рішення, але виключно з урахуванням 

пріоритетних напрямків територіальної оборони. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                          Анна ОЛІЙНИК 
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