
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 314 

 

Про   Програму організації та забезпечення  

підрозділів територіальної оборони   

на 2022-2024 роки 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про 

військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України»,   «Про 

правовий режим воєнного стану», з метою    забезпечення підготовки  

підрозділів  територіальної оборони, які формуються на території 

відповідальності Ужгородського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму  організації та забезпечення підрозділів 

територіальної оборони  на 2022-2024 роки згідно з додатком. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики здійснювати 

фінансування Програми в межах коштів, затверджених бюджетом 

Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024  роки. 

3. Головним розпорядником коштів Програми визначити  виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради. 

4. Відповідальними виконавцями Програми  та розпорядниками коштів 

визначити   Закарпатський обласний територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки, Ужгородський  районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки 

5. Інформацію про хід виконання Програми двічі на рік 

оприлюднювати на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

Відповідальність за зміст та своєчасність оприлюдненого звіту 

покласти на відповідальних виконавців, зазначених у  Програмі. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

Міський голова                     Богдан АНДРІЇВ 

   Додаток 



         до рішення VIII  сесії  

  міської ради VІІІ скликання 

                                                                       03.08.2021 р. №314 

                            

Програма 

організації та забезпечення підрозділів  територіальної оборони 

на 2022-2024 роки 

  

Паспорт Програми  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

 Ужгородський  районний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки 

2 Дата номер та назва 

розпорядчого документа 

про розроблення Програми 

Закони України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про оборону 

України», «Про військовий обов’язок  і 

військову службу», «Про правовий режим 

воєнного стану», Положення про 

територіальну оборону України, 

затверджене Указом Президента України від 

23.09.2016 року № 406/2016, рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від    

14.09.2020 року «Про Стратегію  

національної безпеки України» 

3 Розробник Програми Ужгородський  районний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки 

4 Співрозробник Програми Відділ оборонної та мобілізаційної роботи 

5 Відповідальні виконавці    

Програми та розпорядники 

коштів 

 Закарпатський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки, Ужгородський  районний 

територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки 

6 Головний розпорядник 

коштів 

Виконавчий комітет Ужгородської міської 

ради 

7 Учасники Програми Відділ оборонної та мобілізаційної роботи 

виконавчого комітету, Ужгородський  

районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки  

8 Термін реалізації Програми 2022 – 2024 роки 

 Етапи виконання Програми 2022 – 2024 роки 



9 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми   

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Згідно з додатками до  Програми 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

 

Розробці цієї Програми передував аналіз виконання таких завдань:  

забезпечення оперативного розгортання військ (сил), посилення охорони 

об’єктів 1 та 2 груп регіонального та місцевого значення, боротьба з 

диверсійно-розвідувальними силами та незаконно утвореними озброєними 

формуваннями. 

Матеріально-технічне оснащення та підготовка Ужгородського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не 

в повному обсязі відповідає сучасним вимогам. Аналіз подій на сході України 

свідчить про те, що на Ужгородський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки покладено виконання завдань,  а саме: 

посилення охорони державного кордону; 

посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій; 

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної 

влади; 

боротьба з диверсійними силами, незаконно утвореними озброєними 

формуваннями; 

підтримання безпеки і правопорядку в районі відповідальності; 

виконання завдань комендантської служби в районі відповідальності, що 

потребує високої підготовки військовозобов’язаних, які призначені до 

підрозділів територіальної оборони. 

Проблемним питанням також залишається стан засобів зв’язку та 

забезпеченість засобами автоматизованого управління структурних  підрозділів 

Ужгородського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, а також проведення капітального ремонту майнового 

комплексу. 

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів 

до заходів матеріально – технічного забезпечення та підготовки Ужгородського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає 

необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення завдань 

щодо покращення матеріально - технічного забезпечення може бути досягнуто 

завдяки повному виконанню ресурсного забезпечення Програми. 
 

Визначення мети Програми 

 

Метою розроблення Програми є забезпечення державного суверенітету 

та незалежності України, зокрема забезпечення проведення заходів мобілізації 

людських, транспортних ресурсів на території відповідальності, підготовка бази 

мобілізаційного розгортання та здійснення заходів щодо матеріально-

технічного забезпечення підготовки підрозділів територіальної оборони, які 

формуються на території відповідальності Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

 



Обгрунтування шляхів  і  засобів  розв’язання проблем,  

обсяг та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо 

підготовки особового складу Ужгородського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки та підрозділів територіальної оборони, 

забезпечення їх матеріально-технічними засобами, а саме: 

створення польового табору для розміщення та підготовки особового 

складу підрозділу територіальної оборони; 

забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними 

засобами; 

виконання заходів з підготовки підрозділів; 

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які 

призначені до підрозділів територіальної оборони (забезпечення ПММ, 

виготовлення мішеней, перевезення особового складу, створення навчально-

матеріальної бази для проведення занять з особовим складом підрозділів 

територіальної оборони; 

забезпечення роботи посадових осіб штабу району територіальної 

оборони необхідними засобами зв’язку, персональними комп’ютерами та 

переміщення оперативного складу на визначені пункти управління; 

проведення поточного ремонту будівлі Ужгородського РТЦК та СП; 

придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки;   

придбання меблів; 

 придбання технічних засобів пропаганди, виготовлення (придбання) 

засобів наочної агітації; 

здійснення перевезення військовозобов’язаних (резервістів) до місць 

проведення навчальних зборів; 

виконання заходів з підготовки підрозділів; 

проведення навчальних зборів (занять) з військовозобов’язаними, які 

призначені до підрозділів територіальної оборони (перевезення особового 

складу).  

 Шляхи, методи і засоби розв’язання проблем, строки, етапи виконання та 

ресурсне забезпечення Програми визначені у додатках до Програми. 

 

Перелік завдань та результативні показники Програми 

 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

У ході виконання Програми планується здійснити такі заходи: 



 закупівля: майна КЕС та меблів, продовольства, будівельних матеріалів,  

електрообладнання, електроприладів, санітарно-технічного приладдя, 

інструментів, запасних частин до техніки, пально-мастильних матеріалів, 

засобів зв’язку, комп’ютерної та оргтехніки,  канцелярських товарів та офісного 

устаткування; 

 виконання робіт та надання послуг з перевезення особового складу. 

   
  

Координація та контроль за  ходом виконання  Програми 

 

            Координація та контроль  за виконанням Програми покладається на  

виконавчий комітет Ужгородської міської ради та Ужгородський  районний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

            Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є   

Ужгородський  районний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки, який забезпечує реалізацію заходів, аналізує хід виконання 

основних її завдань упродовж 2022–2024 років, про що щопівроку звітує   на  

засіданні виконавчого комітету, а за    підсумками року- на сесії міської ради. 

 

 

Секретар ради             Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

           тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

  

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2022 2023 2024  

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

200 200 200 600 

державний бюджет     

обласний бюджет     

бюджетом Ужгородської 

міської територіальної 

громади 

200 200 200 600 

кошти не бюджетних 

джерел 

    

 

 

Секретар ради           Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

    до Програми 

Перелік завдань Програми 

                                                                                                                                                                                                        тис.грн 

Мета, завдання, 

ТПКВКМБ 

Джерело 

фінансуванн

я 

Етапи виконання Програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Осяг 

видатків 

У т.ч. кошти міського 

бюджету 

Осяг 

видатків 

У т.ч. кошти міського 

бюджету 

Осяг 

видатків 

У т.ч. кошти 

міського бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Всього на 

виконання 

програми 

Бюджетом 

Ужгородсь 

кої міської 

територіаль 

ної громади 

200 150  50 200 150  50 200  150 50 

Мета: матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони  на 2022-2024 роки 

Завдання 1.     

Матеріально-

технічне  

забезпечення 

підрозділів 

територіальної 

оборони  

 200 150  50 200 150  50 200  150 50 

 

 

Секретар ради              Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

 



 

Додаток 3 до Програми  

Результативні показники виконання   Програми   

                                                                                                                                                                  тис.грн. 

Відповідальні 

виконвці, ТПКВК 

МБ, завдання 

Програми, 

результативні 

показники 

Джерело 

фінансуван 

ня 

Етапи виконання Програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Осяг 

видатків 

У т.ч. кошти міського 

бюджету 

Осяг 

видатків 

У т.ч. кошти міського 

бюджету 

Осяг 

видатків 

У т.ч. кошти міського 

бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Всього на 

виконання 

програми 

Бюджетом 

Ужгородсь 

кої міської 

територіаль 

ної громади 

200 150  50 200 150  50 200  150 50 

Мета: : матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони  на 2022-2024 роки 

Відповідальний виконавець Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, Ужгородський РТЦК та СП 

Завдання 1.    

Матеріально-

технічне  

забезпечення 

підрозділів 

територіальної 

оборони  

Бюджетом 

Ужгородсь 

кої міської 

територіаль 

ної громади  

200 150  50 200 150  50 200  150 50 

Показник витрат 

Загальний обсяг 

видатків 

 200 150  50 200 150  50 200  150 50 

Показник 

продукту: 

Кількість  

договорів, які 

планується укласти 

на виконання 

 7 6 1 7 6 1 7 6 1 



завдання  

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

кількість  

виконаних 

договорів  

 7 6 1 7 6 1 7 6 1 

Показник 

результативності 

(якості) відсоток 

виконаних завдань 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Секретар ради               Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

  

 



                    Додаток 4 

до Програми 

 

  Розрахункова потреба у коштах на реалізацію  Програми 

 на  2022-2024  роки  

тис.грн 

    Заходи Виконавці 2022 2023 2024 Всього 

 

Завдання 1. Матеріально-

технічне забезпечення 

підрозділів територіальної 

оборони:  закупівля майна, 

продовольства, будівельних 

матеріалів, меблів, 

електрообладнання, 

електроприладів, санітарно-

технічного приладдя, 

інструментів, запасних 

частин до техніки, 

пально-мастильних 

матеріалів, засобів зв’язку, 

комп’ютерної та оргтехніки 

і її складових, програмного 

забезпечення, 

канцелярських товарів та 

офісного устаткування,  

виконання робіт надання 

послуг (в тому числі з 

перевезення особового 

складу) тощо. 

Виконком 

Ужгородсь 

кої міської 

ради,  

Закарпатський 

ТЦК та СП, 

Ужгородський 

РТЦК та СП 

200 200 200 600 

 

 

Секретар ради        Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 


