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ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  Програми матеріально – технічного забезпечення Хустського обʼєднаного міського територіального центру 

комплектування  та соціальної підтримки на 2021 – 2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавець 

Джерело 

фінансуван

ня 

Обсяги фінансування,  

тис. грн. 

Очікуваний результат 

та результативні 

показники виконання 

завдань 

2021  

рік 

2022  

рік 

2023  

рік 

2024 

 рік 

2025  

рік 

1. Матеріально – 

технічне 

забезпечення 

підготовки до 

формування 

підрозділів 

територіальної 

оборони 

1.1. Забезпечення 

польового табору 

табірними наметами.  

2021 – 2025 

роки 

Хустський 

обʼєднаний міський 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, 

(ОМТЦК та СП) 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи  

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Створення польового 

табору під час 

відмобілізування 

підрозділу 

територіальної 

оборони. 

Закупівля 60 наметів 

для розміщення 

особового  складу.  

1.2. Дообладнання 

наметів польового 

табору.   

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Дообладнання наметів 

для проживання 

особового складу  

підрозділу (закупівля 

печей для обігріву 

наметів 120 шт., 

закупівля генераторів 

для освітлення 

польового табору 

закупівля бензопил та 

мотокос та інструменту  

для  обладнання 

наметів, виготовлення 

настилів для 

відпочинку особового 

складу, 

закупівля матеріалу для 
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освітлення польового 

табору, обладнання 

місць загального 

користування та  

інженерне обладнання 

польового табору, 

обладнання місць для 

зберігання майна. 

1.3. Закупівля засобів 

зв’язку.  

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Закупівля засобів 

зв’язку (комплект 

супутникового зв’язку, 

цифрові радіостанції, 

мобільні радіостанції 

супутникового зв’язку, 

автомобільні цифрові 

радіостанції) 

1.4. Виконання 

заходів з підготовки 

підрозділів.  

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Проведення 

навчальних зборів 

(занять) з військово-

зобов’язаними, які 

призначені до 

підрозділів 

територіальної оборони 

(придбання ПММ, 

виготовлення мішеней, 

перевезення о/складу, 

створення навчально-

мате-ріальної бази). 

  

2. Забезпечення 

роботи 

посадових осіб 

штабу зони 

територіальної 

оборони 

2.1. Обладнання 

робочих місць 

посадових осіб штабу 

зони територіальної 

оборони. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Обладнання робочих 

місць посадових осіб 

штабу зони 

територіальної оборони 

(закупівля оргтехніки, 

комп’ютерного  

обладнання). 

  2.2. Придбання 

транспортних послуг 

з перевезення 

особового складу 

штабу зони ТРО. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий комітет 

Хустської міської 

ради та його 

структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Переміщення 

посадових осіб штабу 

зони до пунктів 

управління під час 

виконання завдань. 

 РАЗОМ за ТРО 0 0 0 0 0  



 2

1. 

 

Матеріально – 

технічне 

забезпечення 

Хустського 

обʼєднаного 

міського 

територіального 

центру 

комплектування 

та соціальної 

підтримки  

1.1. Забезпечення 

матеріалами для 

поточного ремонту та 

обладнання будівлі  і 

приміщень ОМТЦК та 

СП  

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Придбання матеріалів 

для проведення 

поточного ремонту, 

будівлі та приміщень 

ОМТЦК та СП, 

придбання меблів та 

майна КЕС, обладнання 

будівлі ТЦК СП 

пандусом, встановлення 

турнікета, системи 

відеонагляду, охоронної 

та пожежної 

сигналізації. 

1.2. Придбання 

матеріалів для 

проведення поточного 

ремонту газової 

котельні та системи 

опалення. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Придбання матеріалів 

для проведення 

поточного ремонту 

газової котельні та 

системи опалення. 

1.3. Придбання 

комп'ютерної та 

оргтехніки, 

програмного 

забезпечення, 

активного мережевого 

та 

телекомунікаційного 

обладнання. 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Придбання 

комп'ютерної та 

оргтехніки, 

програмного 

забезпечення, 

активного мережевого 

та телекомунікаційного 

обладнання. 

1.4. Придбання послуг 

з проведення 

поточного ремонту 

будівлі та приміщень 

ОМТЦК та СП 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 проведення поточного 

ремонту будівлі і 

приміщень  ОМТЦК та 

СП 

в РАЗОМ за логістикою 0 0 0 0 0  
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в1. 

 

Забезпечення 

заходів призову 

громадян 

України на 

строкову 

військову 

службу та 

проведення 

військово-

патріотичної 

роботи щодо 

проходження 

громадянами 

військової 

служби  

1.1. Забезпечення 

фінансування 

перевезення 

призовників до (з) 

обласного збірного 

пункту.  

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Організація та 

забезпечення 

перевезення 

призовників з 

обласного збірного 

пункту. 

1.2. Забезпечення 

фінансування 

проведення військово-

патріотичної роботи 

щодо проходження 

громадянами 

військової служби у 

Збройних Силах 

України  

Придбання технічних 

засобів пропаганди, 

канцелярських товарів, 

виготовлення 

(придбання) засобів 

наочної агітації. 

2021 – 

2025роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Підвищення 

мотивації серед 

громадян України, які 

мешкають на 

території м.Хуст та 

Хустськогоо району 

щодо проходження 

громадянами 

військової служби у 

Збройних Силах 

України 

 РАЗОМ для забезпечення заходів з призову 0 0 0 0 0  

 

 

 

Забезпечен- ня 

заходів 

мобілізацій-ної 

підго-товки та 

проведення 

мобілізації 

людських і 

транспортних 

ресурсів 

1.1. Забезпечення 

доставки 

мобілізаційних 

ресурсів (людських і 

транспортних) до 

пунктів збору 

особового складу для 

виконання заходів 

мобілізації  

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Перевезення 

резервістів  

військовозобов’язани

х до пунктів збору 

особового складу 

1.2. Забезпечення 

доставки резервістів до 

обласного пункту збору 

територіальних центрів 

комплектування та 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Перевезення 

(доставка) резервістів  

до обласного пункту 

збору територіальних 

центрів 
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соціальної підтримки 

для підготовки і 

комплектування 

Збройних Сил України 

та інших військових 

формувань особовим 

складом у мирний і 

воєнний час, 

підтримання на 

належному рівні вмінь і 

навичок ВОС. 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

комплектування та 

соціальної підтримки 

1.3. Придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів для 

забезпечення 

навчальних зборів з 

військовозобов’язаним

и та контролю за 

здійсненням заходів з 

мобілізаційної 

підготовки та 

мобілізації, стану 

територіальної оборони 

в місцевих органах 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування на 

підприємствах в 

установах, організаціях 

області 

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Організація та 

забезпечення 

проведення 

навчальних зборів з 

резервістами. 

1.4. Забезпечення 

організації 

мобілізаційної 

підготовки, ведення 

системи військового 

обліку  

2021 – 2025 

роки 

Хустський  

ОМТЦК та СП, 

виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради та 

його структурні 

підрозділи 

Міський 

бюджет 

0 0 0 0 0 Придбання 

канцелярського 

приладдя та офісного 

устаткування. 

Виготовлення 

бланків, карток,  для 

ведення військового 

обліку 

військовозобов’язани

х та резервістів 

 РАЗОМ за забезпечення заходів з мобілізації та мобілізаційної підготовки 0 0 0 0 0  

 РАЗОМ за Програмою 0 0 0 0 0  

 

 

Секретар ради               Василь ГУБАЛЬ 


