
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

 27 сесія                                    VIIІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

  07 березня 2023 року                                                                              № 27-___/VIIІ 

 

Про затвердження Програми «Про 

підтримку Збройних сил України для 

здійснення відсічі збройної агресії 

російської федерації проти України, 

забезпечення національної безпеки, 

усунення загрози небезпеки 

державній незалежності України та 

територіальній цілісності»             

на 2023 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про 

основи  національного спротиву», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24.02.2022 року № 181-р «Питання запровадження та забезпечення 

здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні», 

Руськополянська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Про підтримку Збройних сил України для 

здійснення відсічі збройної агресії російської федерації проти України, 

забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України та територіальній цілісності» на 2023 рік (далі – 

Програма), згідно додатків 1-2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і з питань 

прав людини, законності, правопорядку,  протидії корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту. 

 

   Сільський голова                                                                  Олег ГРИЦЕНКО 

          



          Додаток 1 

          до рішення  

          Руськополянської сільської   

                                                                              ради від 07.03.2023 № 27-__/VIIІ 

 

Паспорт 

Програми «Про підтримку Збройних сил України для 

здійснення відсічі збройної агресії російської 

федерації проти України, забезпечення національної 

безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України та територіальній цілісності» 

на 2023 рік 

 

 
1. 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Руськополянської 
сільської ради 

 
 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

  Відповідно до Закону України 

№ 1702 – ІХ від 16 липня 2021 року «Про 

основи національного спротиву» 

 3.   Розробник програми Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

 

 

4. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Черкаська обласна військова 

адміністрації 

5. Термін реалізації програми 2023 рік 

 

6. 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми 

Місцевий  бюджет, обласний бюджет  та 

інші джерела не заборонені законодавством  

 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, грн. 

 

В межах фінансових можливостей 

 
 

  Секретар сільської ради Надія ШПАК 



          Додаток 2 

          до рішення  

          Руськополянської сільської   

                                                                              ради від 07.03.2023 № 27-__/VIIІ 

 
 

ПРОГРАМА 

«Про підтримку Збройних сил України для 

здійснення відсічі збройної агресії російської 

федерації проти України, забезпечення національної 

безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України та територіальній цілісності» 

на 2023 рік 

 

Загальна характеристика програми 

Програма «Про підтримку Збройних сил України для здійснення відсічі 

збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної 

безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України та 

територіальній цілісності» на 2023 рік (далі - Програма) розроблена відповідно 

до положень Конституції України, відповідно до пункту 16 частини першої 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про оборону України», Закону України № 1702 – ІХ  від 16 липня 

2021 року «Про основи національного спротиву», «Положення про  

територіальну оборону України». 

Розробником Програми є Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради та Черкаська обласна військова адміністрації. 

Відповідальними виконавцями Програми є Черкаська обласна військова 

адміністрації. 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Програма розроблена у зв’язку з різким ускладненням внутрішньо 

політичної обстановки, Закону України № 1702 – ІХ від 16 липня 2021 року 

«Про основи національного спротиву», зростанням соціальної напруги в Україні, 

та захопленням незаконно створеними збройними формуваннями 

проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, 

транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та 

установ Збройних Сил України, що дислоковані на території АРК, Донецької                              та 

Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України. 

Прийняття програми направлене на захист суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, 

підтримку військових формувань та правоохоронних органів держави, які 

забезпечують захист державного кордону України, важливих (стратегічних) 

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

самоврядування, території і населення, боротьби з диверсійними та іншими 

незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки 



і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру, забезпечення соціального захисту громадян України, які 

перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 

формуваннях. 

З причини недостатнього наповнення державного бюджету виникає 

потреба у здійсненні додаткового фінансування Збройних сил України, 

забезпечення  національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України та територіальній цілісності.   

 

Мета програми 

Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з місцевих 

бюджетів органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених 

законодавством, для здійснення заходів щодо підтримки Збройних сил України 

для здійснення відсічі збройної агресії російської федерації проти України, 

забезпечення  національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України та територіальній цілісності.   

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми 

Програма передбачає додаткову фінансову підтримку Збройним силам 

України в умовах воєнного стану для здійснення заходів загальної мобілізації та 

з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України та 

забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих 

бюджетів органів місцевого самоврядування, не заборонених законодавством. 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2023 рік. 

 

Оцінка ефективності виконання заходів Програми 

Виконання заходів програми дозволить: 

підвищити обороноздатність держави; 

забезпечення національної безпеки та територіальної цілісності держави; 

забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і 

комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

території і населення району; 

ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними 

озброєними формуваннями; 
підтримувати безпеку і правопорядок на території країни; 

підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру; 

зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;  

в повному обсязі забезпечити формування територіальної оборони 
району. 

 

 

 



 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Реалізація Програми здійснюється в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

Правове підґрунтя реалізації Програми - Конституція України та закони 

України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення 

Руськополянської сільської територіальної громади Черкаського району 

Черкаської області. 

        Координацію роботи щодо виконання заходів Програми покладається на 

постійні комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і з питань прав 

людини, законності, правопорядку,  протидії корупції, депутатської діяльності, 

етики та регламенту. 

 
 

Секретар сільської ради Надія ШПАК



 


