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Додаток 1 до Програми                                                                                         

                                                               ПАСПОРТ 

Програми  матеріально – технічного забезпечення Хустського районного 

територіального  центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 – 2025 роки 

із змінами  
Найменування Програми Програма матеріально – технічного забезпечення Хустського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки на 2021 – 2025 роки 

Підстава для розроблення 

Програми 

Закон України від 5 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий 
обов’язок і військову службу». 

Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII „Про оборону 

України (зі змінами), Положення про територіальну оборону України, 
яке затверджено Указом Президента України від 23 вересня 2016 року 

№ 406/2016, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

14 вересня 2020 року „Про Стратегію  національної безпеки України”, 
яке затверджено Указом Президента України від 14 вересня 2020 року 

№392/2020, спільна директива Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України від 30 січня 2018 року 

№Д-322/1/1дск „Про проведення організаційних заходів у Збройних 
Силах України ”. 

Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», Указ Президента України від 14.03.2022 
№133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

Указ Президента України від 18.04.2022 №259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указ Президента 

України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», Указ Президента України від 12.08.2022 

№133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

Закон України  «Про правовий режим воєнного стану» (із змінами). 

Ініціатори розроблення 

Програми 

Хустський районний  територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, виконавчий комітет Хустської міської 

ради. 

Розробник Програми  Хустський районний  територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, виконавчий комітет Хустської міської 

ради. 

Співрозробник Програми відділ з питань діяльності правоохоронних органів, 

мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету Хустської міської ради. 

Відповідальні виконавці 

Програми 

Хустський районний  територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, виконавчий комітет Хустської міської 

ради, Хустська районна рада, Хустська районна державна 

адміністрація, Хустська районна військова адміністрація. 

Строки реалізації Програми 2021 – 2025 роки 

Джерела фінансування 

Програми 

  Бюджет Хустської міської територіальної громади 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

у тому числі, грн.: 

 

2 811 000 

коштів бюджету Хустської 

міської територіальної 

громади, грн. 

2 811 000 

 

 

     Секретар ради        Василь ГУБАЛЬ  


