
   

                                                                                                                      
                                                                                                                        Додаток № 1 

                                                                                                        до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        VIII скликання від 16.12.2022 року  № 1105 

ПАСПОРТ 

Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення Хустської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

зі змінами  

Найменування Програми Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 
населення Хустської міської територіальної громади на 2022 рік 

Підстава для розроблення 

Програми 

Закони України: «Про військовий обов’язок і військову службу», 

«Про оборону України», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положення про територіальну оборону України, введеного в дію 
Указом Президента України від 23.09.2016 № 406/2016, рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 

року «Про Стратегію національної безпеки України», яке введено в 
дію Указом Президента України від 14 вересня 2020 року року № 

392/2020, спільна директива Міноборони України та Генерального 

штабу ЗСУ від 30 січня 2018 року № Д-322/1/1 «Про проведення 

організаційних заходів у Збройних Силах України» 

Ініціатори розроблення 

Програми 

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, 

Хустська районна рада 

Хустська районна військова адміністрація,  
Хустський РТЦК та СП  

Виконавчий комітет Хустської міської ради 

Розробник Програми  Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки, 

Хустська районна рада 

Хустська районна військова адміністрація,  

Хустський РТЦК та СП  
Виконавчий комітет Хустської міської ради 

Відповідальні виконавці 

Програми 

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, 
Хустська районна рада 

Хустська районна військова адміністрація,  

Хустський РТЦК та СП  

Виконавчий комітет Хустської міської ради виконавчий комітет 
Хустської міської ради 

Головний розпорядник 

коштів 

Фінансове управління виконавчого комітету Хустської міської 

ради в частині фінансування субвенцій обласному та 

Хустському районному бюджету 

Строки реалізації Програми 2022 рік 

Джерела фінансування 

Програми 
Бюджет Хустської міської територіальної громади  

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 
у тому числі за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

на реалізацію інфраструк-турних 

проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери, що 

утворився на початок 2022 року 
7 210,032 тис.грн. 

7 410,032  тис. гривень 

 

коштів інших джерел - 

 

  Секретар ради                                             Василь ГУБАЛЬ 

  


