
        Проєкт рішення  

Від 21.12.2021                                                                                                      № 3649 

 

Про затвердження Програми проведення 

заходів формування підрозділу та штабу 

району  територіальної  оборони 

№1 на 2022 рік 

 

З метою матеріального забезпечення роботи програми, відповідно до п. 1.2, 2.2, 2.4 ст. 

14 Закону України "Про основи національного спротиву", п. 17 ст. 91 "Бюджетного  кодексу  

України", п.28 ч.1 ст.43, ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  

розглянувши проект програми проведення заходів формування підрозділу та штабу    

району   територіальної     оборони  №1  на   2022  рік»,   Бурштинська    міська рада 

вирішила : 

1. Затвердити Програму проведення заходів формування підрозділу та штабу району  

територіальної  оборони №1 на 2022 рік (додається). 

2. Визначити головним розпорядником коштів програми – Бурштинську міську раду, 

відповідальним виконавцем програми – головного спеціаліста з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Романа Гудзя. 

3. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради (О. Петровська)  врахувати обсяги 

фінансування щодо забезпечення заходів програми на 2022 роки. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з 

питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Романа 

Гудзя.  

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська, начальника фінансового відділу міської ради Ольгу Петровську 

та голову комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту Володимира Федорняка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення міської ради  

від _______ № _______ 

 

 

Програма 

проведення заходів формування підрозділу та штабу 

району  територіальної  оборони №1 на 2022 рік 
 

Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми: Командир військової частини А7127 

2. Розробник програми: Бурштинська  міська громада 

3. Термін реалізації програми - 2022 рік. 

4. Етапи фінансування програми - 2022 рік, згідно додатку № 1 до програми. 

5. Орієнтовні обсяги фінансування програми (тис. грн) –  234,2 

 

Рік 

Очікувані обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

бюджет Бурштинської міської 

ради  
інші джерела 

І-квартал 2022  58,55  

ІІ-квартал 2022  58,55  

ІІІ-квартал 2022  58,55  

ІV-квартал 2022  58,55  

 

6. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування  програми (додається). 

7. Очікувані результати виконання програми: 

- створення та забезпечення функціонування підрозділу Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України; 

- створення та забезпечення готовності штабу територіальної оборони та пункту 

управління територіальною обороною до роботи та їхньої спроможності здійснювати 

планування та організацію територіальної оборони в районі; 

 

8. Термін проведення звітності -  що квартально на протязі 2022 року 

 

 

 



                                                                                                                                                                          Додаток 1 

До Програми формування підрозділу  

та штабу району  територіальної   

оборони для підготовки до територіальної 

оборони на 2022 рік 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми формування підрозділу та штабу району  територіальної  оборони для 

підготовки до територіальної оборони на 2022 рік 

 

 

№  

з/п 

 

 

   Найменування заходу 

 

 

Виконавець 

Орієнтовні обсяги фінансування    

                ( тис. грн ) 

 

                               Очікувані 

результати 

  
  
  
 В

сь
о
го

 В. т. ч. за джерелами 

фінансування 

Районний 

бюджет 

Інші 

джерела 

1. Прийняття та приведення до 

належного стану приміщень 

(обладнання робочих місць) в  місця 

формування військової частини . 

Командир військової 

частини А 7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної 

роботи 

30,75   Приведення до єдиного зразку 

приміщень та забезпечення його 

функціонування. 

 

2 Облаштування спеціалізованих 

приміщень (режимно секретного 

органу, приміщення чергового 

частини, кімната зберігання зброї та 

вузла зв’язку).  

Командир військової 

частини А7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

12,3   Обладнання режимних об’єктів 

військової частини згідно статуту 

ЗСУ (Загратованість вікон, 

обладнання додатковим захистом 

дверей, засоби охоронної та 

пожежної безпеки, засоби відео 

спостереження) 

3 Налагодження мережі зв’язку Командир військової 

частини А7127, 

24,6   Забезпечення ключових приміщень 

засобами зв’язку та налагодження 



головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

закритого каналу зв’язку. 

Забезпечення безперебійного 

електропостачання вузла зв’язку. 

4. Проведення рекламно- 

агітаційних заходів 

 Командир військової 

частини А7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

11,06   Висвітлення рекламно- агітаційних 

матеріалів в засобах масової 

інформації та біл-бордах.  

5. Підготовка та забезпечення участі у 

навчаннях та тренуваннях штабу  

району територіальної оборони 

Командир військової 

частини  А7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

3,08   забезпечення готовності до роботи 

пункту управління  штабу району 

територіальної оборони 

6 Меблювання приміщень Командир військової 

частини  А7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

18,45   Забезпечення особового складу 

первинним меблюванням 

7 Забезпечення ключових посад 

комп’ютерною та орг. технікою. 

Командир військової 

частини  А7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

75,65   Обладнання робочих місць 

комп’ютерною та орг. технікою 



органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

8 Канцелярські приладдя Командир військової 

частини  А7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

3,08   Забезпечення особового складу 

канцелярським приладдям 

9 Заходи «Єдиного Стрілецького Дня» 

та патріотичного виховання молоді. 

Командир військової 

частини  А7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

6,4   Доставка та забезпечення 

харчуванням учасників ЄСД.  

10 Забезпечення навчально  - 

матеріальною базою  для проведення 

занять  підрозділів територіальної 

оборони   з тактичної підготовки, 

вогневої підготовки, розвідувальної 

підготовки, інженерної підготовки, 

водіння. Військової топографії, 

фізичної підготовки та тактичної 

медицини 

Командир військової 

частини  А7127, 

головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

48,83   Забезпечення військовозобов’язаних, 

резервістів, військовослужбовців та 

молоді засобами  імітації навчально-

матеріальної бази на навчальних 

місцях для проведення занять та 

підвищення готовності підрозділів 

територіальної оборони району. 

Всього 

  

 234,2    

 

Головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних  

органів, оборонної та мобілізаційної роботи                                                                                                                                        Роман ГУДЗЬ



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  Бурштинської міської ради 

«Про затвердження Програми проведення заходів формування  

підрозділу та штабу району територіальної оборони №1 на 2022 рік»  

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про затвердження 
Програми проведення заходів формування підрозділу та штабу району територіальної оборони 
№1 на 2022 рік» є головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної 

та мобілізаційної роботи». 
2. Метою розроблення проекту рішення є створення підрозділу Сил територіальної 

оборони Збройних Сил України та штабу територіальної оборони району відповідальності.  
3.  Даний проект рішення підготовлено відповідно до п. 1.2, 2.2, 2.4 ст. 14 Закону України 

«Про основи національного спротиву», п.28 ч.1 ст.43, ст.44 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», , п. 17 ст. 91 "Бюджетного  кодексу  України". 
 

 Доповідач: головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і 
мобілізаційної роботи Роман Гудзь.  

Співдоповідач: ТВО командира військової частини А7127  Руслан Сплавник. 

 

 

    

 

 

Головний спеціаліст з питань діяльності  

правоохоронних органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи                                                                                             Роман ГУДЗЬ  


