
                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                рішенням позачергової сесії Хустської міської   
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ПРОГРАМА  

матеріально – технічного забезпечення батальйону територіальної оборони 

(військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним 

місцем дислокації в м.Хуст на території Хустської міської територіальної 

громади на 2022 рік  
 

Вступ 

Програму матеріально – технічного забезпечення батальйону 

територіальної оборони (військова частина А7124), який формується в 

Хустському районі з постійним місцем дислокації в м.Хуст на території 

Хустської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) 

розроблено відповідно до реалізації завдань, визначених Законом України від 6 

грудня 1991 року № 1932-XII „Про оборону України” (зі змінами), Закону 

України „Про основи національного спротивуˮ, Положення про 

територіальну оборону України,  затвердженого Указом Президента України 

від 23 вересня 2016 року № 406/2016, розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації від 22.03.2021 року № 6-рк „Про утворення 

штабів районів територіальної оборони в зоні територіальної оборони 

(Закарпатська область)ˮ. 

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних 

інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених 

заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів, інших військових формувань, створених відповідно до 

законів України на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, 

спрямованих на виконання завдань територіальної оборони в районі 

відповідальності. 
 

1. Загальні положення Програми 

Розробці цієї Програми передував аналіз виконання наступних завдань 

територіальної оборони: 

Завданнями територіальної оборони є: 

1) участь у посиленні охорони та захисті державного кордону; 

2) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 

воєнних (бойових) дій;   

3) участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 

4) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування 

та органів військового управління;  

5) участь в охороні та обороні важливих об'єктів і комунікацій, інших 

критично важливих об'єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів 

України; 
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6) забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання 

військ (сил) або їх перегрупування; 

7) участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження 

руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів 

надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;  

8) участь у забезпеченні заходів публічної безпеки і порядку у населених 

пунктах;  

9) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму 

воєнного стану у разі його введення на всій території України або в окремих її 

місцевостях; 

10) участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими 

законами України воєнізованими або збройними формуваннями; 

11) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня 

обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора 

(противника). 

Закон України „Про основи національного спротиву”. 

Стаття 14. Повноваження обласних та районних рад, сільських, селищних 

та міських рад 

2. Сільські, селищні та міські ради: 

1) беруть участь у підготовці та виконанні завдань національного 

спротиву в мирний час та в особливий період; 

2) забезпечують у межах відповідних видатків місцевих бюджетів 

належне фінансування заходів національного спротиву місцевого значення та 

підготовки громадян України до національного спротиву; 

3) сприяють створенню добровольчих формувань територіальних громад; 

4) забезпечують життєдіяльність населення і функціонування об'єктів 

інфраструктури у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

5) сприяють популяризації участі в заходах національного спротиву. 

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, 

які можуть бути вирішені за участі органів державної влади і місцевого 

самоврядування області, районів, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів  та 

фінансових можливостей. 

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем 

деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів 

розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, 

організаційно-господарських та інших умов розвитку системи територіальної 

оброни у районі територіальної оборони. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 
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2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

Актуальність проблеми забезпечення високої готовності до виконання 

завдань підрозділами територіальної оборони, які формуються та виконують 

завдання на території Хустської міської територіальної громади зумовлена 

тенденцією зростання загроз воєнного характеру, активізації диверсійної 

діяльності. 

Матеріально-технічне оснащення та підготовка підрозділів територіальної 

оборони не в повному обсязі відповідає сучасним вимогам. Аналіз подій 2014 – 

2018 років на сході України свідчить про те, що виконання завдань 

територіальної оборони та завдань, які покладені на підрозділи територіальної 

оборони потребує високої підготовки військовозобов’язаних, які призначені до 

підрозділу територіальної оборони. 

Досвід командно – штабних навчань, тренувань з територіальної оборони, 

які проведені протягом 2018 року, навчальних зборів з особовим складом у 

червні та у вересні 2018 року свідчить про те, що тільки шляхом виконання під 

час навчання практичних заходів з формування підрозділів територіальної 

оборони, практичних занять з військовозобов’язаними можна підтримувати 

готовність підрозділів територіальної оборони на належному рівні. 

Викликає занепокоєння стан визначення місць формування підрозділів 

територіальної оборони, аналіз приведеної роботи свідчить, що місць  для 

формування підрозділів територіальної оборони, які забезпечать належні умови 

розміщення, не має. 

Проблемним питанням також залишається стан засобів зв’язку та 

забезпеченість засобами автоматизованого управління підрозділів 

територіальної оборони. 

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів 

до заходів матеріально – технічного забезпечення та підготовки підрозділів 

територіальної оборони. 

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає необхідного 

рівня координації дій та концентрації ресурсів району, вирішення завдань щодо 

покращення матеріально – технічного забезпечення підрозділів територіальної 

оборони може бути досягнуто завдяки повному виконанню ресурсного 

забезпечення матеріально – технічного забезпечення батальйону територіальної 

оборони (військова частина А7124), який формується в Хустському районі з 

постійним місцем дислокації в м.Хуст на території Хустської міської 

територіальної громади на 2022 рік  (додаток 2 до Програми). 
 

 

3. Мета Програми 

Основною метою Програми є забезпечення державного суверенітету та 

незалежності України, зокрема забезпечення відмобілізування, формування за 

штатом воєнного часу та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 

забезпечення підготовки підрозділу територіальної оборони, який формується 

на території Хустського району, а саме:  

обладнання приміщень де буде розташований штаб батальйону; 

матеріально-технічне забезпечення батальну територіальної оборони; 

створення польового табору; 
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матеріально-технічне забезпечення проведення навчальних зборів з 

особовим складом підрозділів територіальної оборони. 

 
 

4. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки  

та етапи виконання Програми 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо підготовки 

особового складу, забезпечення його матеріально-технічними засобами, а саме: 

1) обладнання польового табору для підготовки особового складу 

підрозділу територіальної оборони; 

2) забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними 

засобами; 

3) створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з 

особовим складом підрозділів територіальної оборони. 
   

5. Завдання та очікувані результати Програми 

Завдання і заходи та очікувані результати з виконання Програми 

визначено у додатку 3 до Програми. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу здійснити обладнання 

польового табору, забезпечити якісну  підготовку військовозобов’язаних, які 

призначені до підрозділу територіальної оборони. 
 

 

 

6. Система управління та контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється  виконавчим комітетом 

Хустської міської ради. Виконавцем Програми є військова частина А7124.  

 

 

Секретар ради                                      Василь ГУБАЛЬ 
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