
                                                          

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята  сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від        лютого  2022 року                                                                       № 

 

 

Про затвердження Програми підготовки територіальної оборони  

та місцевого населення до участі у русі національного спротиву 

 у Вараському районі  на 2022 - 2024 роки 

 

 

З метою підтримки окремого батальйону територіальної оборони 

Вараського району, покращення матеріально-технічного забезпечення 

військової частини А7073, вжиття заходів з організації, підготовки та 

розв’язання нагальних проблем повноцінної роботи та ефективного виконання 

завдань територіальної оборони, відповідно до Закону України «Про основи 

національного спротиву», керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» селищна рада, 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програму підготовки територіальної оборони та місцевого 

населення до участі у русі національного спротиву у Вараському районі  на 2022 

- 2024 роки, що додається. 

2.Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради, при формуванні бюджету 

Рафалівської  територіальної громади на відповідні роки, передбачати видатки 

на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів. 

3.Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Рафалівської 

селищної ради. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження 

(Любов МОРОЗ).  

Селищний голова                                                                     Василь СОВГУТЬ 

   



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рафалівської 

селищної ради 

_____________ 2022 року № ___ 

П Р О Г Р А М А  

підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у русі 

національного спротиву у Вараському районі  на 2022 - 2024 роки  

 

І. Паспорт 

Ініціатор: Рафалівська селищна рада, військова частина А7073 

Розробник Програми: заступник селищного голови 

Відповідальний виконавець: Рафалівська  селищна рада 

Співвиконавці: Рівненський обласний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки (далі Рівненський ОТЦКСП), військова частина А7032, 

військова частина А7073 

Термін виконання: 2022 - 2024 роки 

Обсяги та джерела фінансування: 

Джерела фінансування Потреба в коштах, тис. грн. 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Бюджет Рафалівської селищної 

територіальної громади 

20,0 15,0 15,0 

ІІ. Загальні положення 

У зв’язку зі складною ситуацією на сході нашої держави та загрозою 

відкритої агресії з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової і 

мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань 

України на рівні, що гарантує реагування на загрози національній безпеці 

держави, необхідно проводити постійну роботу щодо підготовки територіальної 

оборони до участі в русі національного спротиву, налагодження чіткої системи 

військового обліку, забезпечення виконання завдань територіальної оборони. 

Для забезпечення повноцінної роботи військової частини А7073 існує 

потреба в забезпеченні ресурсів з державного бюджету. 

Програма підготовки територіальної оборони та місцевого населення до 

участі у русі національного спротиву у Вараському районі  на 2022 - 2024 роки 

(далі – Програма) розроблена у відповідності із Законами України «Про основи 

національного спротиву», «Про оборону України», з метою покращення 

матеріально-технічного забезпечення, вжиття заходів з організації, підготовки та 

розв’язання нагальних проблем повноцінної роботи та ефективного виконання 

завдань територіальної оборони. 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є створення належних умов для функціонування 

новоствореного батальйону територіальної оборони, покращення його 

матеріально-технічного забезпечення, забезпечення державного суверенітету та 

незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності 

Збройних Сил України та сил територіальної оборони (національного спротиву), 

готовності до дій в особливий період та воєнний час. 



ІV. Завдання і заходи Програми 

1. Проведення поточного ремонту: 

- приміщень для перебування особового складу; 

- приміщень для зберігання озброєння та військової техніки; 

- складських приміщень для зберігання матеріально-технічних запасів; 

- інженерних мереж. 

Придбання будівельних матеріалів. 

Рафалівська селищна рада. 

Рівненський ОТЦКСП. 

Військові частини А7032, А7073 

Термін: 2022 — 2024 роки 

2. Придбання меблів, канцелярських та господарських товарів.   

Рафалівська селищна рада. 

Рівненський ОТЦКСП. 

Військові частини А7032, А7073 

Термін: 2022 — 2024 роки 

3. Придбання паливно-мастильних матеріалів, оплата транспортних послуг для 

забезпечення доставки резервістів та військовозобов’язаних на навчальні збори, 

до місць проведення занять у системі «Єдиного Всеукраїнського Стрілецького 

Дня», забезпечення заходів вивчення приписного складу окремого батальйону 

територіальної оборони під час мобілізаційного тижня, забезпечення 

перевезення зброї та боєприпасів з військових баз (складів) до місця формування 

окремого батальйону територіальної оборони.   

Рафалівська селищна рада. 

Рівненський ОТЦКСП. 

Військові частини А7032, А7073 

Термін: 2022 — 2024 роки 

4. Придбання комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням, 

оргтехніки та витратних матеріалів для їх заправки, відновлення і 

обслуговування. 

Рафалівська селищна рада. 

Рівненський ОТЦКСП. 

Військові частини А7032, А7073 

Термін: 2022 — 2024 роки 

V. Очікувані результати 

Реалізація Програми передбачає створення належних умов для 

функціонування новоствореного батальйону територіальної оборони, 

покращення його матеріально-технічного забезпечення, забезпечення 

державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і 

мобілізаційної готовності Збройних Сил України та сил територіальної оборони 

(національного спротиву), готовності до дій в особливий період та воєнний час. 

VІ. Фінансування заходів Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

місцевого бюджету (бюджет Рафалівської селищної територіальної громади), що 

передаються у вигляді субвенції державному бюджету, інших джерел 

фінансування, що не заборонені законодавством. 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку. 



VІI. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Рафалівською селищною 

радою. 

Додаток до Програми 

 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування 

Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі 

у русі національного спротиву у Вараському районі  на 2022 - 2024 роки 
№ 

п/п 
Вид видатків 

Обсяг 

прогнозованих 

коштів, тис. грн. 
Джерела 

фінансування 
Виконавець заходу 

2022 2023 2024 

1.  Проведення поточного ремонту: 

- приміщень для перебування 

особового складу; 

- приміщень для 

зберігання озброєння та 

військової техніки; 

- складських приміщень для 

зберігання матеріально-

технічних запасів; 

- інженерних мереж. 

Придбання будівельних 

матеріалів. 

20,0 - - Бюджет 

Рафалівської 

селищної 

територіальної 

громади 

Рівненський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

Військова частина 

А7032 

Військова частина 

А7073 

2.  Придбання 

меблів, канцелярських та 

господарських товарів. 

- 5.0 - Бюджет 

Рафалівської 

селищної 

територіальної 

громади 

Рівненський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

Військова частина 

А7032 

Військова частина 

А7073 

3.  Придбання паливно-мастильних 

матеріалів, оплата транспортних 

послуг для забезпечення 

доставки резервістів та 

військовозобов’язаних на 

навчальні збори, забезпечення 

заходів вивчення приписного 

складу окремого батальйону 

територіальної оборони під час 

мобілізаційного 

тижня, забезпечення перевезення 

зброї та боєприпасів з військових 

баз (складів) до місця 

формування окремого 

батальйону територіальної 

оборони.   

- 10.0 - Бюджет 

Рафалівської 

селищної 

територіальної 

громади 

Рівненський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

Військова частина 

А7032 

Військова частина 

А7073 



4.  Придбання комп’ютерної техніки 

з ліцензійним програмним 

забезпеченням, оргтехніки та 

витратних матеріалів для їх 

заправки, відновлення і 

обслуговування. 

- - 15.0 Бюджет 

Рафалівської 

селищної 

територіальної 

громади 

Рівненський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

Військова частина 

А7032 

Військова частина 

А7073  
Всього 20.0 15     

.0 

15.0 
  

 

 

 

Заступник селищного голови                                                        Марія ОШУРКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дванадцята   сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від     лютого 2022 року                                                                          № 

 

Про внесення змін до рішення сесії від 15.02.2021 року №179 

«Про затвердження комплексної програми  

профілактики правопорушень та боротьби 

зі злочинністю  на території  Рафалівської   

селищної територіальної громади Вараського району  

Рівненської області  на 2021-2023 роки» 

 

Керуючись ст. 38 та ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   ст. 5 та 105 Закону України «Про Національну поліцію», відповідно 

до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону», Розпорядження голови Рівненської обласної державної 

адміністрації від 27.12.2019 № 1083 «Про заходи щодо запровадження пілотного 

проекту «Поліцейський офіцер громади» у Рівненській області», з метою 

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері законності та 

правопорядку, забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, системи 

захисту населення від злочинних та протиправних проявів, поліпшення 

криміногенної ситуації у населених пунктах Рафалівської територіальної 

громади, враховуючи лист Управління Служби безпеки України у  Рівненській 

області від 04.01.2022 року № 23/2 Рафалівська селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни у рішення рішення сесії від 15.02.2021 року №179 «Про 

затвердження комплексної програми профілактики правопорушень та 

боротьбизі злочинністю  на території  Рафалівської селищної територіальної 

громади Вараського району Рівненської області  на 2021-2023 роки»,    додавши 

п 8 до  Заходів комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби 

із злочинністю на території Рафалівської селищної територіальної громади 

Вараського району Рівненської області на 2021-2023 роки (додаток 2 до рішення 

сесії) у такій редакції: 



«7. З метою проведення превентивних заходів, спрямованих на 

підвищення рівня захисту життя та здоров’я людей, громадської безпеки, 

охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму у 

громаді забезпечити фінансування паливно-мастильних матеріалів та 

матеріально-технічного забезпечення.  

      Виконавчий комітет сільської ради 

      2021-2023 роки» 

2. Внести зміни у рішення рішення сесії від 15.02.2021 року №179 «Про 

затвердження комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби 

зі злочинністю  на території  Рафалівської селищної територіальної громади 

Вараського району Рівненської області  на 2021-2023 роки», у частині 

фінансового забезпечення Заходів виклавши п 7 у такій редакції: 

№ 

з/п 

Зміст заходу 2021 2022 2023 

7. Виділення коштів на превентивні заходи 

превентивних заходів, спрямованих на 

підвищення рівня захисту життя та 

здоров’я людей, громадської безпеки, 

охорони особливо важливих об’єктів та 

недопущення проявів тероризму у громаді 

забезпечити фінансування паливно-

мастильних матеріалів та матеріально-

технічного забезпечення 

- 50000 100000 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, протидії та  запобігання 

корупції, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  

соціального захисту населення, підприємництва та  сфери послуг (Галина 

ЧУГАЙ). 

 

 

Селищний голова                                                                      Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 
 

 



                                                          

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         Дванадцята   сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від  _____ лютого   2022 року                                                              № 

ПРОЄКТ 

 

Про звернення Рафалівської селищної ради до 

Рівненської обласної державної адміністрації, 

Служби автомобільних доріг у Рівненській 

області щодо фінансування поточного ремонту 

автомобільної дороги О 180205 Чудля-Лозки-

Рафалівка 

 

 

         Відповідно до статтей  9, 10, 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 2, 11 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», Рафалівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати звернення  до Рівненської обласної державної адміністрації, 

Служби автомобільних доріг у Рівненській області щодо фінансування 

поточного ремонту автомобільної дороги О 180205 Чудля-Лозки-Рафалівка 

(звернення додається). 

 

2. Апарату селищної ради направити дане рішення зі зверненням до  Рівненської 

обласної державної адміністрації, Служби автомобільних доріг у Рівненській 

області 

 

3.  Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Рафалівської селищної 

ради  ради. 

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

політики, податків,  комунальної власності та   енергозбереження (Любов 

МОРОЗ). 

Селищний голова                                                                Василь СОВГУТЬ 



Звернення 

 Рафалівської селищної ради  до Рівненської обласної державної адміністрації, 

Служби автомобільних доріг у Рівненській області  

щодо фінансування поточного ремонту  

автомобільної дороги О 180205 Чудля-Лозки-Рафалівка 

 

 

Автомобільна дорога О 180205 Чудля-Лозки-Рафалівка протяжність 10.6 

км відноситься до доріг обласного значення. Даною автомобільною дорогою 

користуються жителі Рафалівської територіальної громади, здобувачі освіти, 

пасажири міжміського транспортного сполучення.  

Щодня автомобільною дорогою О 180205 Чудля-Лозки-Рафалівка 

здійснюють пасажироперевезення на автобусних маршрутах ліцензовані 

автоперевізники. Дана автомобільна дорога з’єднує населені пункти громади, 

сусідніх громад та забезпечує довіз шкільним автобусом здобувачів освіти до 

закладів освіти. 

Протягом останніх років поточний ремонт даної дороги не здійснювався. 

Відповідно погіршилися  транспортно-експлуатаційні характеристики дороги. 

За тривалий термін експлуатації доріг відбувається поступова зміна 

автомобілів із значною зміною їх динамічних властивостей, змінюються погляди 

водіїв та пасажирів на комфортність руху, що призводить до підвищення вимог 

до транспортно-експлуатаційних характеристик доріг, а також їх облаштування, 

тобто дороги старіють морально. 

 Реконструкція дороги  вирішить ряд соціально-економічних проблем 

Рафалівської територіальної громади Вараського району: 

-забезпечить доступність жителям громади  до закладів освіти, охорони 

здоров'я; 

- активізує  економічну діяльності громади; 

- зменшить кількість дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через 

незадовільний стан даної  автомобільної дороги на 40%; 

- зменшить непродуктивні втрати робочого часу пасажирів у дорозі на 50%; 

- зменшить щорічні експлуатаційні витрати автомобільного транспорту на 50%. 

Просимо врахувати потреби жителів громади та передбачити 

фінансування для поточного ремонту автомобільної дороги О 180205 Чудля-

Лозки-Рафалівка у 2022 році. 

 

  

 

 

 

 



                                                          

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         Дванадцята  сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від  15 лютого  2022 року                                                           № ПРОЄКТ 

 

Про звернення Рафалівської селищної ради 

ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Ради 

національної безпеки і оборони України  

щодо розробки проекту Закону про внесення 

змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік» з метою 

фінансового забезпечення виконання Закону 

України «Про основи національного спротиву» 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Рафалівська селищна  рада 

в и р і ш и л а : 

1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України  щодо розробки проекту Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з метою 

фінансового забезпечення виконання Закону України «Про основи 

національного спротиву». 

2. Голові Рафалівської селищної  ради забезпечити направлення цього 

рішення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України. 
 

 

Селищний голова                      Василь СОВГУТЬ 
 

 

Проєкт рішення підготовлено фракцією Політичної партії  

«Європейська солідарність» у Рафалівській селищній раді. 
 

 

Депутат Рафалівської селищної  ради 

ПП «Європейська солідарність»                         Марія АНТОНЮК 

 



Звернення Рафалівської селищної  ради 

щодо розробки проекту Закону  про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік» з метою фінансового 

забезпечення виконання Закону України 

 «Про основи національного спротиву» 

 

 

Президентові України 

Верховній Раді України 

Кабінету Міністрів України 

 

В умовах зростання загрози повномасштабної російської 

військової агресії щодо нашої держави, Україна разом з усім 

цивілізованим світом консолідує зусилля для протистояння 

агресивним намірам Російської Федерації, її втручанням у внутрішні 

справи нашої держави, намаганням вплинути на цивілізаційний вибір 

українського народу щодо євроатлантичної інтеграції.  

Російська Федерація намагається скористатися слабкістю нашої 

влади, нерішучістю та невизначеністю її позиції у зовнішній та 

внутрішній політиці, зіграти на амбіціях Президента Зеленського 

«закінчити війну» - і підсунути начебто просте рішення: завершення 

війни на своїх умовах.  

Однак таке рішення не принесе в Україні миру. Воно вестиме 

лише до поглиблення конфлікту і збільшить можливості для Путіна 

загрожувати цілісності і самому існуванню України як незалежної 

держави.  

Остаточною гарантією для незалежності, безпеки і добробуту 

України є вступ до ЄС і НАТО. А для цього необхідно покласти край 

російському шантажу; показати, що агресор заплатить надзвичайну 

ціну за спробу ескалації конфлікту. 

Ми вдячні друзям України за військову і економічну допомогу, 

яка дозволила суттєво підвищити наші можливості у протидії 

російському агресору.  

У цих умовах вимагаємо від української влади рішуче збільшити 

зусилля з посилення обороноздатності держави, особливо в умовах 

недофінансування впродовж останніх років Збройних Сил України. 



Ми, депутати Рафалівської селищної  ради звертаємося з негайною 

вимогою: 

1. Внести зміни до Державного бюджету України і спрямувати на 

потреби оборони 50 млрд грн.  

2. Терміново доукомплектувати всі бригади. Для цього надати 

адекватне грошове забезпечення: мінімально 25 000 грн. для воїна і 

50 000 грн. для того, хто перебуває у першій лінії. Повернутися до 

практики короткотермінових контрактів, щоб у стислі терміни 

доукомплектувати частини досвідченими ветеранами.  

3. Терміново наповнити стратегічні запаси харчового, речового, 

медичного, бойового та інших видів забезпечення. 

4. Забезпечити фінансування державного оборонного замовлення.  

5. Внести зміни до Державного бюджету України з метою створення 

можливостей для територіальних громад забезпечити 

співфінансування розгортання територіальної самооборони. 

Також закликаємо керівників парламентських фракцій повернути 

своїх депутатів усіх рівнів до роботи в сесійні зали і своїми діями, а не 

заспокійливими промовами продемонструвати відсутність паніки та 

готовність захищати державу. 

Капітуляція, прийняття умов Путіна не принесе Україні миру. Мир 

може забезпечити лише перемога.  

Слава Україні! 

 
 

   

  

 

Голова фракції 

«Европейська солідарність»                                                        Марія АНТОНЮК 

 

 


