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1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
Програми «Про підтримку батальйону територіальної оборони                

(в/ч А7187) » на 2022 - 2024 роки 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Новоселицька міська територіальна 

громада  

 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закони України «Про основи національного 

спротиву», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

посилення матеріально-фінансового 

забезпечення обороноздатності держави», 

«Про Збройні Сили України» 

 

3. Розробник програми 

Відділ цивільного захисту, НС та оборонно-

мобілізаційної роботи апарату виконавчого 

комітету міської ради  

 

4. Співрозробники програми 

Батальйон територіальної оборони (в/ч 

А7187) 

 

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Батальйон територіальної оборони (в/ч 

А7187) 

 

6. Учасники програми 

Новоселицька міська територіальна 

громада  

Батальйон територіальної оборони (в/ч 

А7187) 

 

7. Термін реалізації програми 
2022 – 2024 роки 

 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

реалізації програми 

Місцевий бюджет, інші джерела не 

заборонених законодавством 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів міського бюджету, 

необхідних для реалізації 

програми, всього 

500,0 тис. грн. 

10. 

Основні джерела 

фінансування програми 

 

Місцевий бюджет, інші джерела не 

заборонених законодавством 

 

 

 



1.2. Загальна характеристика програми 

Програма підтримки батальйону територіальної оборони (в/ч А7187)» на 

2022 - 2024 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до положень 

Конституції України, відповідно до пункту 22 статті 26, статті 46 Закону України 

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

України», Закону України від 16 липня 2021 року № 1702 – ІХ «Про основи 

національного спротиву», «Положення про територіальну оборону України», 

затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 

. 

Розробником Програми є відділ цивільного захисту, НС та оборонно-

мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету міської ради. 

Відповідальним виконавцем Програми є Чернівецький районний 

батальйон територіальної оборони в/ч А7187. 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

У зв’язку з складною внутрішньополітичною обстановкою, беручи до 

уваги, що Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює 

тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань 

Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і підрозділів, 

підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та 

спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської 

Федерації, зважаючи на невіддільне суверенне право України на відновлення і 

збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного 

державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, виникає нагальна потреба у вжитті додаткових заходів для 

охорони  в регіоні важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового 

управління,  охорони та оборони ділянки державного кордону в межах області, 

забезпечення публічної безпеки, а також здійснення додаткового фінансування з 

обласного бюджету з метою навчання особового складу підрозділів 

територіальної оборони, підтримки техніки та озброєння у боєздатному стані.   

З причини недостатнього наповнення державного бюджету виникає 

потреба у здійсненні додаткового фінансування створених батальйонів 

територіальної оборони з районного бюджету, місцевих бюджетів органів 

місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених законодавством.  

2. Мета програми 

Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з районного 

бюджету, місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування та інших 

джерел, не заборонених законодавством, для здійснення заходів щодо 

матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу батальйону 

територіальної оборони (в/ч А7187) засобами захисту, матеріально – технічного 

забезпечення, предметами речового майна і спорядження для підтримання 

боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань.  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання програми 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-

технічного забезпечення особового складу батальйону територіальної оборони 



(в/ч А7187) засобами захисту, предметами речового майна і спорядження, 

паливо-мастильними матеріалами, харчуванням. 

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення 

матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони 

Чернівецького району, які формуються Чернівецьким районним територіальним 

центром комплектування та соціальної підтримки. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету , інших джерел не заборонених законодавством.  

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022 - 2024 років.  

5. Напрями діяльності і заходи програми 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

матеріально-технічного забезпечення  батальйону територіальної оборони 

Чернівецького району.  

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад 

батальйону територіальної оборони (в/ч А7187)  необхідними матеріально-

технічними засобами захисту, майном та спорядженням, харчуванням відповідно 

до існуючих норм згідно з потребами.  

6. Результативні показники 

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) 

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є 

повне забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної 

оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, 

покладених на дані формування.  

7. Оцінка ефективності виконання заходів Програми 

Виконання заходів програми дозволить:  

підвищити обороноздатність держави;  

забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і 

комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  

території і населення громади та району;  

ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними 

озброєними формуваннями;  

підтримувати безпеку і правопорядок на території громади та району;  

підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру;  

зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;  

в повному обсязі забезпечити формування територіальної оборони громади 

та району. 

8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється постійною комісією з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку 

інфраструктури та надзвичайних ситуацій  Новоселицької міської ради. 

 

Міський голова                                                                             Марія НІКОРИЧ 


