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ПРОГРАМА 

покращення матеріально-технічного 

забезпечення військових частин, 

проведення заходів територіальної 

оборони та мобілізаційної підготовки  

на території Городищенської 

територіальної громади на 2022 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ  

 

 

 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Городищенська сільська рада 

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення Програми 

- 

3. Розробник Програми Городищенська сільська рада 

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Городищенська ТГ, військові частини 

Збройних сил України, Луцький РТЦК та 

СП, Волинський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки А 7028, управління з  питань 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами  ОДА 

 

5. Учасники Програми 

 

Відділ центру надання адміністративних 

послуг Городищенської сільської ради, 

Луцький РТЦК та СП, Волинський обласний 

територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки, військові частини 

А 3186, А 4554, 1141, 9971, А 2466, А 0959,  

А 0383, А 7062, А 7028,  управління з  питань 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами  ОДА, Луцька 

районна військова адміністрація 

6. Термін реалізації Програми 
 

2022 рік 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

1751,0 тис. грн 

у тому числі: 

7.1 коштів бюджету 

Городищенської 

територіальної громади 

1751,0 тис. грн 

 

 

7.2 коштів інших джерел 

 

- 



 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  програма 
Загроза територіальній цілісності та незалежності держави вимагають 

реалізації заходів з підвищення мобілізаційної підготовки, територіальної 

оборони, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та 

популяризацію військової служби за контрактом на території Городищенської 

територіальної громади. 

Програмою передбачено надання матеріальної допомоги для покращення 

матеріально-технічної бази Луцькому РТЦК та СП, Волинський обласний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки військовим 

частинам, управління з  питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами  ОДА, Луцька районна військова адміністрація. 

 3.Визначення мети Програми 

 
Основною метою Програми є виконання делегованих повноважень в галузі 

оборонної роботи, покращення матеріально-технічного забезпечення Луцького 

РТЦК та СП, Волинський обласний територіальний центр комплектування, 

управління з  питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  

ОДА та соціальної підтримки військових частин для підтримання їх у 

боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань 

щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань та заходів 

 

Реалізація у 2022 році завдань та заходів Програми за рахунок коштів 

бюджету Городищенської територіальної громади буде сприяти виконанню 

делегованих повноважень в галузі оборонної роботи у Городищенській 

територіальній громаді, популяризації військової служби за контрактом, 

покращенню матеріально-технічного забезпечення Луцького РТЦК та СП, 

Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки військових частин, управління з  питань оборонної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами  ОДА, Луцька районна військова адміністрація. 

Фінансування заходів передбачених Програмою здійснюється за рахунок 

коштів бюджету Городищенської територіальної громади на 2022 рік (додаток 1 

до Програми), відповідно до статті 85 Бюджетного Кодексу України. 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі реалізації 

заходів протягом року, шляхом внесення змін до бюджету Городищенської 

територіальної громади  

5. Перелік завдань та заходів, напрями використання  

бюджетних коштів та результативні показники 
 

Перелік заходів та завдань Програми зазначений у додатку 2 до Програми. 

 

 



 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення 

заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому 

законодавством. 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ центру надання 

адміністративних послуг Городищенської сільської ради та постійна комісія з 

питань бюджету, фінансів, залучення інвестицій та використання майна спільної 

власності територіальної громади сільської ради.  

 Відділ центру надання адміністративних послуг Городищенської 

сільської ради про виконання заходів Програми звітує на вимогу вище вказаної 

комісії. 

 

Секретар                                                                Ірина ШАК 



 

Додаток 1  

до Програми покращення 

матеріально-технічного забезпечення 

військових частин, проведення 

заходів територіальної оборони та  

мобілізаційної підготовки  

на території Городищенської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення  

військових частин, проведення заходів територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки на території Городищенської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми, 

тис. грн 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

 

ІV 

квартал 

 

Загальний 

обсяг 

фінансування  

Програми, 

тис. грн 

1. Обсяг фінансових 

ресурсів, 

у тому числі: 

1751,00    1751,00 

1.1 бюджет 

Городищенської 

територіальної 

громади  

1751,00    1751,00 

1.2 коштів інших джерел - - - - - 

 

 
 

 



   
 

Додаток 2  

до Програми покращення матеріально- 

технічного забезпечення військових частин 

проведення заходів територіальної оборони 

та мобілізаційної підготовки на території 

Городищенської територіальної громади на 2022 рік 

 

Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми покращення матеріально-технічного  

забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної  підготовки на території 

Городищенської територіальної громади на 2022 рік 

 

 

№ 
з/п 

Напрямки 
діяльності, 
пріоритетні 

завдання 

Перелік 
заходів 

Програми 

Термін 
виконан- 

ня 
заходу 

Виконавці 

Джерел

о 
фінансу

-вання 

Орієнтовні 

обсяги 
фінан-

сування, 
тис. грн 

Очікувані 

результати 

1. Виконання 

заходів з 

проведення 

приписки 

громадян до 

призовної 

дільниці  

Виготовлення бланків особових справ, 

повісток, карток медичного огляду, 

актів медичного обстеження, листів 

вивчення, результатів приписки, 

приписних посвідчень, алфавітно-

облікових книг; придбання 

канцелярських товарів  

Протягом 

року 
Городищенська ТГ 

Відділ оборонно-

мобілізаційної і 

режимно-секретної  

роботи, 
Луцький 

 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

Бюджет 
Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади  

10,0 Проведення 

приписки громадян 

України до 

призовної дільниці  

Луцького  
РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 



   
2. Підвищення 

рівня 

боєздатності 
військовозобо-

в’язаних запасу 

Організація та проведення навчальних 

зборів особового складу підрозділів 

територіальної оборони: 

виготовлення навчально-матеріальної 

технічної бази для проведення занять, 

перевезення навчальної бази та 

особового складу на полігон, 

організація харчування, розміщення, 

оплата комунальних послуг, 

забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами, медикаментами,  

облаштування місць проведення 

навчань (тренувань), облаштування  

кімнати зберігання зброї та 

встановлення відеоспостереження 
 

Протягом  

року 
 

Городищенська ТГ 

Відділ оборонно-

мобілізаційної і 

режимно-секретної  

роботи, 
Луцький 

 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, Луцька 

районна військова 

адміністрація 

Бюджет 
Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

680,0 Підвищення рівня  

мобілізаційної 

підготовки 

особового складу 

підрозділів 

територіальної 

оборони 
 

3. Виконання 

заходів з 

проведення 

призову 

громадян на 

строкову 

військову 

службу 

Виготовлення бланків: повісток, карток 

медичного огляду, направлень на 

медичне обстеження, карток 

професійно-психологічного відбору, 

висновків  лікаря, книг протоколів 

військово-лікарської комісії, журнал 

направлень на медичне обстеження, 

результатів призову, алфавітно-

облікових книг тощо; придбання 

канцелярських товарів та пального 
 

Протягом  

року 

 

Городищенська ТГ 

Луцький 
 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки   

Бюджет 
Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

8,0 Проведення призову 

громадян на 

строкову військову 

службу та  заходів 

щодо розшуку і 

доставки  

призовників на 

призовну дільницю 



   
4. Виготовлення 

методичних 
матеріалів з 

питань 

популяризації  

військової 

служби та  

ведення 

військового 

обліку  

Виготовлення рекламно-агітаційних 

матеріалів з питань престижу і 

популяризації військової служби та 

ведення військового обліку, заправка 

оргтехніки та придбання картриджів 

Протягом  

року 
 

Городищенська ТГ             

Луцький 
 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, 
військові частини 

Бюджет 
Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

5,0 Підвищення 

кількості мотиво-

ваного населення 

для прийняття 

участі у захисті 

держави та ство-

рення професійних 

ЗСУ та інших 

військових 

формувань , 
вдосконалення 

системи військового 

обліку 

5. Підвищення 

рівня 

боєздатності  
 

Закупівля речового майна, придбання 

ПЕОМ, спортивного обладнання для 

занять з фізичної підготовки, пально-

мастильних матеріалів та інших 

матеріально-технічних засобів для 

військових частин: А 2466, 1141, 9971, 

А 3186, А 4554, А 0959, А 0383, 

А 7062,А7028 
 

Протягом 
року 

Городищенська 

ТГ Луцький 

 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, 

військові частини  

Луцька районна 

військова 

адміністрація 
 

Бюджет 
 

Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

 

49,0 

Підвищення рівня 

бойової та 

мобілізаційної  

готовності 



   
6. Забезпечення 

розгортання в 

особливий 

період 

підрозділів 

ТрО 

військових 

частин 

     Здійснення закупівлі матеріальних 

цінностей для функціонування 

підрозділів ТрО: 

речове майно: каремати, спальні мішки, 

палатки армійського типу УСБ, 

розпізнавальні знаки для резервістів тощо; 
засоби розвідки: квадрокоптер, 

тепловізор, спорядження для 

підготовки підрозділів ТрО (резервіс-

тів): тактичні ліхтарі, компаси, 

мотузки, карабіни, аптечки, сокири, 

пили, казани, триноги тощо; 
Засоби життєзабезпечення: дизельні 

агрегати для вироблення струму, 

подовжувачі на катушках по: 25 м та 

50 м, печі обігрівальні польові з 

трубами тощо. 
     Забезпечення паливно-

мастильними матеріалами та  

транспортом для перевезення 

людських і транспортних ресурсів 

Протягом 
року 

Городищенська 

ТГ Луцький 

 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, 

військові частини 

Луцька районна 

військова 

адміністрація  
 

 

Бюджет 
 

Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

 

49,0 

Зміцнення 

боєздатності 

підрозділів ТрО під 

час воєнного стану 

та особливого 

періоду 

7. Забезпечення 

функ-

ціонування 

системи 

зв’язку 

підрозділів 

ТрО 

військових 

частин 

Закупівля засобів радіозв’язку 

(портативні радіостанції 

транкінгового зв’язку з режимом 

шифрування) тощо. 

Протягом 

року 
Городищенська ТГ 

Луцький 
 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, 
військові частини  

 

 

Бюджет 
 

Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

49,0 Організація 

функціонування 

системи зв’язку 

окремих підрозділів 

ТрО  в особливий 

період 



   
8. Забезпечення 

безперебійног

о 

функціонуван

ня 

комунальних 

підприємств, 

установ та 

організацій в 

умовах 

виникнення 

надзвичайної 

ситуації 

Виконання  завдань щодо 

забезпечення безперебійного 

функціонування комунальних 

підприємств, установ та організацій в 

умовах виникнення надзвичайної 

ситуації, воєнного стану та 

особливого періоду (придбання 

предметів та матеріалів) 

Протягом 
року 

Городищенська ТГ 

Луцький 
 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, 
військові частини 

КП «Добробут» 
 

 

Бюджет 
 

Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

100,0 Забезпечення  

безперебійного 

функціонування в 

підприємств, 

установ, організацій 

9. Створення 

умов для 

безперебійної 

роботи 

підприємств 

критичної 

інфраструкту

ри, що 

забезпечують 

життєдіяльніс

ть 

Городищенсь

кої  

територіальн

ої громади в 

умовах 

виникнення 

надзвичайної 

ситуації 

Забезпечення безперебійної роботи 

підприємств критичної 

інфраструктури, що забезпечують 

життєдіяльність Городищенської 

сільської територіальної громади в 

умовах виникнення надзвичайної 

ситуації, надзвичайної ситуації, 

воєнного стану та особливого 

періоду 

Протягом 

року 
Городищенська ТГ 

Луцький 
 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, 
військові частини  

КП «Добробут» 

 
 

 

Бюджет 
 

Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

50,0 Забезпечення 

життєдіяльності 

Городищенської 

сільської 

територіальної 

громади  



   
10 Забезпечення 

розгортання в 

особливий 

період 

підрозділів 

ТрО 

військових 

частин, 
управління з  

питань 

оборонної 

роботи та 

взаємодії з 

правоохоронни

ми органами  

ОДА 

     Здійснення закупівлі матеріальних 
цінностей для функціонування 

підрозділів ТрО, управління з  питань 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами  ОДА: 

Для здійснення заходів пов’язаних з 

територіальною обороною області на 

закупівлю захисного та іншого 

спорядження 

Протягом 
року 

Городищенська ТГ 

Луцький 
 РТЦК та СП, 

Волинський 

обласний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки, 
військові частини, 

управління з  

питань оборонної 

роботи та взаємодії 

з правоохоронними 

органами  ОДА, 

Луцька районна 

військова 

адміністрація  
 

 

Бюджет 
 

Городи

щенськ

ої 

терито-

ріальної 

громади 

 

800,0 

Зміцнення 

боєздатності 

підрозділів ТрО під 

час воєнного стану 

та особливого 

періоду 

         Всього: 1751,0  
 

 

 

                                                            

 




