
 

 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ІІІ сесії Хустської міської ради 

VIII скликання від 22.07.2022 року № 865 

 

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 

(нова редакція) 

 

1. Загальні положення 

 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 (далі – Програма).   

 Програма розроблена відповідно до 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 інших нормативно-правових актів. 

01 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного 

спротиву». Цим Законом врегульовані питання розвитку територіальної оборони, 

організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного 

спротиву, що є невід'ємною складовою оборони держави на всій території України. 

 Програмою пропонується визначити основні напрямки підтримки Хустською 

міською радою батальйону територіальної оборони (військова частина А7124), який 

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

території Хустської міської територіальної громади, Хустського району, 

Закарпатської області. 

 Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

  

 Актуальність проблеми забезпечення 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.  

 Проблемним питанням також залишається стан матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони засобами 



захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження та транспортними 

засобами згідно з потребами. 

 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. 

  

3. Мета та завдання Програми 

 Метою Програми є сприяння у створенні належних умов функціонування, 

поліпшення 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 задля підвищення рівня готовності до виконання завдань з територіальної 

оборони:  

 1) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони 

території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в 

межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, 

призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти 

України; 

 2) участь у посиленні охорони та захисті державного кордону; 

 3) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 

воєнних (бойових) дій; 

 4) участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 

 5) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та 

органів військового управління; 

 6) участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших 

критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів 

України, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського 

значення, районного у містах рад, сільських, селищних, порушення функціонування 

та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

 7) забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ 

(сил) або їх перегрупування; 

 8) 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; 

 9) участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених 

пунктах; 



 10) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного 

стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях; 

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

збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами 

України воєнізованими або збройними формуваннями; 

 12) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня 

обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора 

(противника) 

 

4. Завдання, заходи, виконання та очікувані результати Програми 

 Передбачає виконання заходів першочергових заходів із матеріально-

технічного забезпечення, засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна, 

спорядження та транспортними засобами особового складу батальйону 

територіальної оборони (військова частина А7124), згідно з потребами. 

 Програма розрахована  на 2022 рік. Основні завдання та заходи Програми за 

пропозиціями її учасників та виконавців можуть коригуватись у період її дії шляхом 

внесення змін до неї.  

 Реалізація виконання Програми забезпечується виконавчим комітетом 

Хустської міської ради та батальйоном територіальної оборони (військова частина 

А7124) який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в 

м.Хуст на території Хустської міської територіальної громади, в межах своєї 

компетенції відповідно до чинного законодавства України. 

 Програма передбачає придбання матеріально-технічного забезпечення, 

засобів захисту та зв’язку, предметів речового майна, спорядження та транспортних 

засобів виконавчим комітетом Хустської міської ради та передачі батальйону 

територіальної оборони (військова частина А7124) який формується в Хустському 

районі з постійним місцем дислокації в м.Хуст на території Хустської міської 

територіальної громади, в межах своєї компетенції відповідно до чинного 

законодавства України. 

Перелік заходів і завдань та очікувані результати Програми наведено у 

додатку 3 до Програми. 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснює головний розпорядник коштів – 

виконавчий комітет Хустської міської ради. 

Фінансове забезпечення заходів Програми може здійснюватись за рахунок 

таких джерел фінансування: 

- 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. 

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, 

наведені у додатку 2 до Програми.  

 

5. Механізм реалізації Програми 

Програма уточняється та коригується у процесі із урахуванням змін 

загальної економічної ситуації, стану фінансування. 

 

6. Керування і контроль за реалізацією заходів Програми 

 Система організації та контроль за реалізацією Програми визначається згідно 

із чинним законодавством України. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення 

заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому 

законодавством. 

 

 

 

Секретар ради                                                                             Василь ГУБАЛЬ



 

 

 


