
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Ч О Т И Р Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 

№ VIII/14/___        від __ лютого 2022 року 
 

Про звернення депутатів Збаразької міської  

ради до Президента України, Верховної Ради  

України, Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення фінансування видатків  

на організацію територіальної оборони 

Розглянувши пропозицію депутатів Політичної партії "Європейська 

Солідарність" у Збаразькій міській раді, відповідно до статті 43 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та рекомендації 

постійної депутатської комісії Збаразької міської ради з питань з питань 

законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів, Збаразька міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Збаразької міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення фінансування видатків на організацію територіальної оборони 

(додається). 

2. Дане рішення і звернення надіслати до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України для розгляду і вирішення порушених 

питань.  

3. Дане рішення і звернення оприлюднити на офіційному веб - сайті 

Збаразької міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Збаразької 

міської ради з питань бюджету. 

 

 

 Збаразький міський голова                                         Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 



 

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Збаразької міської ради  

щодо забезпечення фінансування видатків  

на організацію територіальної оборони 

 

У час, коли біля українських кордонів зосереджено понад 100 тис. 

військових Російської Федерації, сотні одиниць бронетехніки, важко 

переоцінити важливість територіальної оборони. Бездіяльність влади в умовах 

смертельної загрози – це саботаж. 

Органи місцевого самоврядування Законом «Про основи національного 

спротиву» визначені як ключові виконавці програм національного спротиву і 

створення системи територіальної оборони. І Президент України Володимир 

Зеленський, і РНБО, і профільні центральні органи виконавчої влади фактично 

самоусунулися від процесу виконання Закону - як в частині організаційного, 

так і матеріально-фінансового забезпечення.  

Без фінансового, ресурсного забезпечення інститут територіальної 

оборони не зможе працювати. Місцеві бюджети не здатні покрити самостійно 

видатки на територіальну оборону, на підготовку національного спротиву.  

Уряд запланував рекордні доходи місцевих бюджетів на 2022 рік обсягом 

в 630 млрд. грн., з них 437 млрд. грн. – власні доходи місцевих бюджетів. 

Сьогодні зрозуміло, що вже у січні ми побачимо відхилення від плану 

надходжень до місцевих бюджетів.  

Особливо кризова ситуація – на районному рівні. На жаль, попередня 

політика чинної влади привела до того, що у районних бюджетах немає коштів 

навіть на забезпечення діяльності самих рад. Це означає, що реалізація Закону 

«Про основи національного спротиву» зі створення системи територіальної 

оборони може бути повністю провалена, коштів на відповідні програми немає. 

Місцеві бюджети вже у І кварталі мають отримати кошти для створення 

системи національного спротиву.   

На час розробки і прийняття комплексного рішення вимагаємо 

підтримати проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону 

та зміцнення обороноздатності держави (6542 від 24.01.2022). Ним, зокрема, 

встановлюється обов’язок Кабінету Міністрів України протягом десяти днів з 

дня набрання чинності цим Законом забезпечити виділення з резервного фонду 

Державного бюджету України 300.000,0 тис. гривень для потреб організації 

територіальної оборони.  

У час смертельної загрози з боку держави-агресора – Російської 

Федерації ми закликаємо до консолідації всіх державницьких сил, до 



припинення політичних воєн на знищення. Сьогодні і органи державної влади, і 

органи місцевого самоврядування, і армія, громадянське суспільство – в одному 

окопі. І лише разом стримаємо ворога. 

 

 

Прийнято на засіданні 14 сесії  

Збаразької міської ради  

VIII скликання 

18 лютого 2022 року  

м. Збараж 
 


