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ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання  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 
 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строки 

викона-

ння 

заходу 

Виконавець Джерело 

фінансуван-ня 

Обсяги 

фінансува

ння,  

тис. грн. 

Очікуваний результат та 

результативні показники 

виконання завдань 

1. 

Матеріально-технічне забезпечення 

заходів мобілізаційної підготовки, 
мобілізації людських та транспортних 

ресурсів; організація територіальної 

оборони та забезпечення підготовки її 

підрозділів, призову громадян 

України на строкову військову службу 

Закупівля  майна, 

продовольства, 

будівельних матеріалів, 

меблів, електрооблад-

нання, 

електроприладів, 

санітарно-технічного 

приладдя, інструментів, 

запасних частин до 

техніки, пальномастил-

ьних матеріалів, засобів 
зв’язку, комп’ютерної 

та оргтехніки і її 

складових, 

програмного забезпече-

ння, канцелярських 

това-рів та офісного 

устаткування, 

виконання робіт з  

надання послуг, 

транспортних послуг (у 

тому числі з 

перевезення особового 
складу) тощо 

 

 

2022 рік 

Закарпатський 

обласний 

територіальний 
центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, (ОТЦК 

та СП), виконавчий 

комітет Хустської 

міської ради 

Бюджет Хустської міської 

територіаль -ної громади 

100,0 

 

Виконання заходів з 

мобілізаційної підготов-

ки, мобілізації людських 

та транспортних 

ресурсів, забезпечення 

функціонування 
територіальної оборони, 

комплектування та 

навчання особового 

складу підрозділів 

територіальної оборони; 

здійснення призову 

громадян України на 

строкову військову 

службу 
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Матеріально-технічне забезпечення 

заходів мобілізаційної підготовки, 

організація територіальної оборони            

Субвенція районному бюджету 

Хустського району на реалізацію 

Програми покращення якості роботи 
по призову громадян на  військову 

службу , сприяння створення 

підрозділу територіальної оборони, 

що формується Хустським 

територіальним центром 

комплектування та соціальної 

підтримки на 2022-2023 роки 

Капітальний ремонт 

покрівлі будівлі 

Хустського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

по вул..Дружи, 11а, 

м.ХустЗакарпатської 

області 

2022 рік 

Хустська районна 

рада, Хустська 

районна військова 

адміністрація, 

Хустський РТЦК та 

СП, виконавчий 

комітет Хустської 

міської ради та його 

структурні 
підрозділи 

Бюджет Хустської міської 

територіальної громади 

у тому числі за рахунок 

коштів субвенції з 

державного бюджету на 

еалізацію інфраструктурних 

проектів та розвиток об'єктів 

соціальнокультур-ної сфери, 

що утворився на початок 
2022 року  1 560,032 тис.грн. 

1 560,032 

Виконання заходів з 

мобілізаційної підготов-

ки, мобілізації людських 

та транспортних 

ресурсів, забезпечення 

функціонування 

територіальної оборони, 

комплектування та 

навчання особового 

складу підрозділів 
територіальної оборони; 

Капітальний ремонт 

будівлі Хустського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки  

(заміна вікон та дверей) 

по вул..Дружи, 11а, 

м.Хуст Закарпатської 

області 

2022 рік 

Хустська районна 

рада, Хустська 

районна військова 

адміністрація, 

Хустський РТЦК та 

СП, виконавчий 

комітет Хустської 

міської ради та його 

структурні 

підрозділи 

Бюджет Хустської міської 

територіальної громади у 

тому числі за рахунок коштів    

субвенції з держав-ного 

бюджету на реалізацію  

інфраструктурних проектів та 

розвиток об'єктів соціально-

культурної сфери, що 

утворився на початок 2022 

року     5 650,0    тис.грн 

5 650,0 

Виконання заходів з 

мобілізаційної підготов-

ки, мобілізації людських 

та транспортних 

ресурсів, забезпечення 

функціонування 

територіальної оборони, 

комплектування та 

навчання особового 

складу підрозділів 

територіальної оборони; 
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Матеріально-технічне забезпечення 
заходів мобілізаційної підготовки, 

мобілізації людських та транспортних 

ресурсів; організація територіальної 

оборони та забезпечення підготовки її 

підрозділів, призову громадян 

України на строкову військову службу 

Субвенція районному бюджету 
Хустського району на реалізацію 

Програми покращення якості 

роботи по призову громадян на  

військову службу , сприяння 
створення підрозділу 

територіальної оборони, що 

формується Хустським 
територіальним центром 

комплектування та соціальної 

підтримки на 2022-2023 рок 

Капітальний ремонт 
приміщень будівлі 

Хустського 

районного 
територіального 

центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 
по вул.Дружби, 11а, 

м.Хуст, Закарпатська 

область 
(виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації) 

2022 рік 

Хустська районна 
рада, Хустська 

районна військова 

адміністрація, 

Хустський РТЦК та 

СП, виконавчий 

комітет Хустської 

міської ради та його 

структурні 

підрозділи 

Бюджет Хустської міської 

територіальної громади 100,0 

Виконання заходів з 

мобілізаційної підготов-
ки, мобілізації людських 

та транспортних 

ресурсів, забезпечення 

функціонування 

територіальної оборони, 

комплектування та 

навчання особового 

складу підрозділів 

територіальної оборони;  

 РАЗОМ за Програмою: 7410 ,032  
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