
 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Корюківський район 

 Чернігівської області 
Проєкт  

Р І Ш Е Н Н Я №  16-______-VIIІ 

( шістнадцята  сесія воcьмого скликання) 
 

 

 

29 березня 2023 року 

смт Сосниця 

   

 Про внесення змін до Програми 

 «Підвищення обороноздатності та 

безпеки населених пунктів 

Сосницької селищної територіальної  
громади в умовах воєнного стану на 2023 рік» 

 

 Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу селищної ради   Кальченко 

І.М., про необхідність внесення змін до рішення сесії № 15-2668-VIIІ «Про 

затвердження Програми «Підвищення обороноздатності та безпеки населених 

пунктів Сосницької селищної територіальної громади в умовах воєнного стану на 

2023 рік», керуючись Законами України «Про оборону України», «Правовий режим 

воєнного стану», «Про основи національного спротиву», Указом Президента України 

від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України №2102-IX від 24.02.2022р., Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до Програми «Підвищення обороноздатності та безпеки населених 

пунктів Сосницької селищної  територіальної громади в умовах воєнного стану на 2023 

рік»(далі-Програма): 

1.1 Пункт п.8 розділу 1. «Паспорт програми підвищення обороноздатності та 

безпеки населених пунктів Сосницької селищної  територіальної громади в умовах 

воєнного стану на 2023 рік» викласти  в наступній редакції: «Загальний обсяг 
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фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, всього 1270,0 тис. Коштів 

бюджету Сосницької селищної територіальної громади 1270,0 тис. грн., за рахунок 

збільшення Пункту 3. Додатку 1 до Програми на суму 700 тис. грн.. 

1.2 Додатки 1,2 до Програми викласти в новій редакції (додаються). 
 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 

                                                

 

 

Селищний голова                                             Андрій ПОРТНИЙ                          
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Додаток  1 

до Програми  підвищення 
обороноздатності та безпеки 
населених пунктів Сосницької 
селищної територіальної громади в 
умовах воєнного стану на 2023 рік 
 

Заходи  Програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів  
Сосницької селищної територіальної громади в умовах воєнного стану на 2023 рік 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 
виконан

ня 
заходів 

Виконавці Джерела фінансування 

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування,  
тис. грн. Примітка 

2022р. 

1. Забезпечення умов для тимчасової 
дислокації військових формувань 
на території громади, в т.ч.: 
- відшкодування послуг з 
проживання і приготування їжі, 
комунальних послуг; 
- організація мобільного 
харчування; 
- лазне-пральне обслуговування; 
- придбання матеріалів та 
обладнання. 

2023 

рік 

Сосницька селищна рада 

військові формування, що 
тимчасово дислокуються 
на території Сосницької 
селищної територіальної 
громади 

Бюджет Сосницької 
селищної 
територіальної 
громади та інші 
джерела, не 
заборонені 
законодавством 

50,00  

2. Сприяння в роботі третього 
відділу Корюківського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки та роти охорони 

2023  

рік 

 

Сосницька селищна рада, 
 третій відділ 
Корюківського районного 
територіального центру 
комплектування та 

Бюджет Сосницької 
селищної 
територіальної 
громади та інші 
джерела, не 

1000,0  
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першого відділу Корюківського 
РТЦК та СП  в т.ч.: 
- придбання паливно-мастильних 
матеріалів для заправки 
автотранспорту; 
-забезпечення продуктами 
харчування військовослужбовців; 
- перевезення особового складу; 
- придбання матеріалів та 
обладнання. 

соціальної підтримки, 
рота охорони третього 
відділу Корюківського 
РТЦК та СП 

заборонені 
законодавством 

 

 

3. 

Сприяння в роботі відділення 
поліції №1 Корюківського 
районного відділу поліції 
Головного управління 
Національної поліції в 
Чернігівській області в т.ч.: 
- придбання паливно-мастильних 
матеріалів для заправки 
автотранспорту. 

2023  

рік 

Сосницька селищна рада, 
відділення поліції № 1 

Корюківського районного 
відділу поліції Головного 
управління Національної 
поліції в Чернігівській 
області 
 

Бюджет Сосницької 
селищної 
територіальної 
громади та інші 
джерела, не 
заборонені 
законодавством 

10,00  

4. Перевезення гуманітарних 
вантажів, товарів для забезпечення 
життєдіяльності громади та осіб, 
які вимушені евакуюватися із зони 
бойових дій, в т.ч.:  
- придбання паливно-мастильних 
матеріалів для заправки 
автотранспорту. 

2023 

рік 

Сосницька селищна рада, 
водії-волонтери 

Бюджет Сосницької 
селищної ради та інші 
джерела, не 
заборонені 
законодавством 

150,00  

5. Забезпечення належного 
функціонування стратегічних 

2023 

рік 

Сосницька селищна рада, 
 

Бюджет Сосницької 
селищної 
територіальної 

40,00  
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об’єктів та об’єктів критичної 
інфраструктури, в т.ч.:  
- придбання паливно-мастильних 
матеріалів для заправки 
автотранспорту. 

громади та інші 
джерела, не 
заборонені 
законодавством 

6. Заходи та роботи з територіальної 
оборони (залучення робіт та 
послуг сторонніх організацій, 
прокат обладнання для виконання                  
робіт для підвищення 

обороноздатності громади) 

2023 

рік 

Сосницька селищна рада 

 

Бюджет Сосницької 
селищної 
територіальної 
громади та інші 
джерела, не 
заборонені 
законодавством 

20,0  

 Всього    1270,0  

               

        

Селищний голова                                                       Андрій ПОРТНИЙ   
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Додаток  2 

до Програми підвищення 
обороноздатності та безпеки 
населених пунктів Сосницької 
селищної територіальної громади в 
умовах воєнного стану на 2023 рік 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів  
Сосницької селищної територіальної громади в умовах воєнного стану на 2023 рік 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 
Програми 

Усього витрат на виконання Програми, 
тис. гривень 

Обсяг ресурсів, всього 1270,00 

Бюджет  Сосницької селищної територіальної  громади 1270,00 

 

 

Селищний голова                                                        Андрій ПОРТНИЙ 


