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                                                 Паспорт 

програми проведення заходів формування підрозділу та штабу району  територіальної  

оборони на 2022 рік 

1. Ініціатори розроблення програми:  

Військова частина А7135 

2. Розробник програми: 

Командир військової частини А7135 

3. Термін реалізації програми - 2022 рік. 

4. Етапи фінансування програми -  по квартально протягом 2022 року. 

5. Орієнтовні обсяги фінансування програми (тис.грн.) – 200 тисяч гривень. 

 

 

Рік 

Очікувані обсяги фінансування 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Надвірнянський  

міський бюджет 
інші джерела 

І – квартал 2022 року 75   

ІІ – квартал 2022 року 25   

ІІІ – квартал 2022 року 25   

ІV – квартал 2022 року 75   

 

6. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування  програми (додається). 

7. Очікувані результати виконання програми. 

Реалізація Програми проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної 

оборони на 2022  рік сприятиме: 

забезпеченню виконання в районі необхідних мобілізаційних заходів та поетапного 

накопичення речового майна та засобів зв’язку для потреб підрозділів територіальної оборони; 

забезпеченню готовності до формування підрозділу територіальної оборони в особливий 

період та їхньої спроможності  виконувати завдання територіальної оборони в районі; 

забезпеченню готовності штабу територіальної оборони та пункту управління 

територіальною обороною до роботи та їхньої спроможності здійснювати планування та 

організацію територіальної оборони в районі; 

 

8. Термін проведення звітності -  що квартально на протязі 2022 року 

 

Замовник програми: 

Командир військової частини А7135                                    Іван Гусаревич 

 

Керівник програми : 

Заступник голови Надвірнянської РДА                               Леся Свідрак  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування доцільності  

розроблення програми проведення заходів формування підрозділу та штабу району  

територіальної  оборони на 2022 рік 

 

Загальна частина 

Зовнішньо-політична обстановка та суспільно-політична ситуація, що склалася на Сході 

України, потребує об'єднаних зусиль місцевих органів виконавчої  влади, органів місцевого 

самоврядування та центральних органів державної виконавчої влади щодо мобілізації значних 

матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення готовності держави до оборони, в тому 

числі і до ведення територіальної оборони. 

Дана програма спрямована на безпосереднє виконання закону України  "Про основи 

національного спротиву", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий 

обов'язок і військову службу, Положення про територіальну оборону Україну, затвердженого 

Указом президента України від 23 вересня 2016 року та створення  запасів речового майна та 

засобів зв’язку, необхідних для забезпечення готовності  ведення територіальної оборони.  

 

Мета Програми 

Метою програми є створення належних умов для заходів формування підрозділу та 

штабу району  територіальної  оборони у 2022 році, організації взаємодії та проведенні 

спільних заходів (навчань) органів державної влади, військової частини територіальної оборони 

та інших складових сил оборони, а також підготовки населення і території району до участі в 

обороні, вирішення комплексу завдань, щодо підготовки до захисту у разі збройної агресії або 

відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони. 

 

Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

забезпечення готовності до  мобілізації людських та технічних ресурсів, підтримання 

системи управління району у повній готовності до роботи в умовах переведення військ на штат 

воєнного часу; 

виділення та утримання будівель, споруд, земельних ділянок,  проведення ремонтних 

робіт для відповідного  статутам ЗСУ функціонування підрозділу територіальної оборони. 

матеріально-технічних засобів для потреб підрозділу територіальної оборони, а також 

для потреб функціонування штабу району територіальної оборони. 

проведення заходів з підготовки штабу  району територіальної оборони; 

Забезпечення проведення заходів з підготовки підрозділу територіальної оборони 

(святкові заходи та нагороди ); 

забезпечення готовності до ведення територіальної оборони; 

забезпечення готовності штабу району територіальної оборони. 

забезпечення рекламно агітаційних заходів. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів  Надвірнянського 

міського бюджету, а також інших  джерел фінансування відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної 

оборони на 2022 рік сприятиме: 

- покращенню виконання заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях міста; 

- підвищенню готовності системи оповіщення керівного складу  та інформуванню 

населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій, забезпеченню заходів підготовки 

до територіальної оборони міста;  

- забезпеченню готовності до роботи  пунктів управління районної державної 

адміністрації; 

- поетапному накопиченню речового майна та засобів зв’язку для потреб підрозділів 

територіальної оборони.  



Додаток до Програми проведення заходів 

формування підрозділу та штабу району  

територіальної оборони на 2022 рік. 

Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми формування підрозділу та штабу району  територіальної  оборони для 

підготовки до територіальної оборони на 2022 рік 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування заходу 

 

 

Виконавець 

Орієнтовні обсяги фінансування 

( тис.грн.) 
 

Очікувані результати 
Всього В. т. ч. за джерелами 

фінансування 

Міський 

бюджет 

Інші джерела 

1. Прийняття та приведення до 

належного стану приміщень 

(обладнання робочих місць) місця 

формування військової частини . 

Командир військової 

частини А 7135 

90,0   Приведення до єдиного зразку 

приміщень та забезпечення його 

функціонування. 

 

2 Облаштування спеціалізованих 

приміщень (режимно секретного 

органу, приміщення чергового 

частини, кімната зберігання зброї 

та вузла зв’язку).  

Командир військової 

частини А7135 

50,0   Обладнання режимних об’єктів 

військової частини згідно статуту ЗСУ 

(Загратованість вікон, обладнання 

додатковим захистом дверей, засоби 

охоронної та пожежної безпеки, засоби 

відео спостереження) 

3 Налагодження мережі зв’язку Командир військової 

частини А7135 

25,0   Забезпечення ключових приміщень 

засобами зв’язку та налагодження 

закритого каналу зв’язку. Забезпечення 

безперебійного електропостачання 

вузла зв’язку. 

4. Проведення рекламно-агітаційних 

заходів 

 Командир військової 

частини А7135 

20,0   Висвітлення рекламно-агітаційних 

матеріалів в засобах масової інформації 

та білбордах.  

5. Підготовка та забезпечення участі 

у навчаннях та тренуваннях 

штабу  району територіальної 

оборони 

Командир військової 

частини  А7135 

 

15,0   забезпечення готовності до роботи 

пункту управління  штабу району 

територіальної оборони 

Всього   200.0    

 

Командир військової частини А 7135                                                 Іван Гусаревич 


