
 

 

 
 

 

 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

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 

(нова редакція) 

 

 
Назва Програми 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 

Підстава для  
розроблення Програми 

Ст.ст. 26, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.15 Закону України «Про оборону України», ст. 14 Закону України 
«Про основи національного спротиву» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Положення 
про територіальну оборону України затвердженого Указом Президента 
України від 23 вересня 2016 року № 406/2016, указу Президента 
України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в 
Україні» та інші нормативно-правові акти. 

Розробник Програми Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної 
роботи та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Хустської 
міської ради; 
Військова частина А7124. 

Виконавці Програми  Виконавчий комітет Хустської міської ради та його структурні 
підрозділи 

Головний розпорядник 
коштів 

Виконавчий комітет Хустської міської ради 

Строки реалізації Програми 2022 рік 

Фінансове забезпечення 

Програми 

- кошти міського бюджету; 
- кошти державного бюджету (субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам); 
- міжнародна технічна допомога; 
- добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних 
організацій та об’єднань громадян; 
- інші джерела, не заборонені законодавством, у тому числі укладання 
угод на постачання матеріально-технічних цінностей у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів , необхідних для 

реалізації Програми 

8 500, 0 

Коштів бюджету Хустської 

міської територіальної 

громади (в тому числі за 

рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що 

утворився на 01.01.2022 року – 

500, 0 т. грн.) 

8 500, 0 т. грн. 

 

 

Секретар ради                                     Василь ГУБАЛЬ

Додаток 1 до Програми 

затверджений рішенням ІІІ сесії 

Хустської міської ради  VIII скликання 

від 22.07.2022 року № 865 



 

 

 

 

 

  

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 

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 

(нова редакція) 

 

№ 

з/п 

Найменування напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавець 
Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

 

Результативні показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Матеріально-технічне 

забезпечення 

батальйону 

територіальної 

оборони (військова 

частина А7124) 

Закупівля майна, 

продовольства, будівельних 

матеріалів, меблів, 

електрообладнання, 

електроприладів, санітарно 

технічного приладдя, 

інструментів, запасних 

частин до техніки, пально-

мастильних матеріалів, 

засобів зв’язку, 

комп’ютерної та оргтехніки 

і її складових, програмного 

забезпечення, 

канцелярських товарів та 

офісного устаткування, 

харчування. транспортні 

послуги (перевезення 

особового складу), інших 

2022 рік Виконавчий  

комітет 

Хустської міської 

 ради та його 

структурні 

підрозділи 

Бюджет 

Хустської 

 міської  

терито- 

ріальної  

громади 
(за рахунок 

залишку коштів 

освітньої 

субвенції, що 

утворився на 

01.01.2022 року 

– 500, 0 т. грн.) 

500,0 Передбачає комплексне 

розв’язання проблем 

матеріально- технічного 

забезпечення особового складу 

підрозділів територіальної 

оборони засобами захисту та 

зв’язку, предметами речового 

майна і спорядження згідно з 

потребами 

Додаток 3 до Програми 

затверджений рішенням ІІІ сесії 

Хустської міської ради  VIII скликання 

від 22.07.2022 року № 865 



послуг, придбання та 

виготовлення білизни, 

рушників, ковдр, форменого 

одягу, спецодягу, усіх видів 

обмундирування, засобів 

індивідуального захисту       

(іншого спеціального 

екіпірування), захисного 

одягу, взуття, фурнітури для 

оздоблення форменого 

одягу, придбання матеріалів 

та послуг (виконання робіт) 

для облаштування, 

обладнання будівлі, 

поточного ремонту 

примішень, газової 

котельні, системи опалення 

системи водопостачання та 

водовідведення будівлі 

військової частини А7124, 

тощо. 

  Придбання автомобільних 

транспортних засобів 

2022 рік Виконавчий  

комітет 

Хустської міської 

 ради та його 

структурні 

підрозділи 

Бюджет 

Хустської 

 міської  

терито- 

ріальної  

громади 

 

8 000,0 Передбачає виконання заходів 

із забезпечення батальйону 

територіальної оборони 

(військова частина А7124) 

транспортними засобами для 

ефективного виконання 

поставлених завдань 

 Обсяг фінансування 

всього: 

    8 500, 0  

 

 

Секретар ради                                          Василь ГУБАЛЬ



 

 

 

 

 

  

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

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 

(нова редакція) 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми 

Строки виконання Всього витрат на виконання 

Програми, грн. 
2022 рік 

Обсяг ресурсів всього, грн. у тому 

числі: 

8 500 000 8 500 000 

Бюджет Хустської міської 

територіальної громади  
(в тому числі за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на 

01.01.2022 року – 500, 0 т. грн.): 

8 500 000 8 500 000 

 

 

 

Секретар ради                                                      Василь ГУБАЛЬ 

        

Додаток 2 до Програми 

затверджений рішенням ІІІ сесії 

Хустської міської ради  VIII скликання 

від 22.07.2022 року № 865 


