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                                                ПАСПОРТ 

            Програми підтримки Збройних Сил України ,підрозділів  



              територіальної оборони та Служби Безпеки України  
            по Верхнянській територіальній громаді на 2022-2026 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Калуський РТЦК та СП військова частина 

А7166, Верхнянська сільська рада 

2. Розробник програми Калуський РТЦК та СП військова частина 

А7166, Верхнянська сільська рада 

3. Відповідальний 

виконавець Програми 

Верхнянська сільська рада 

4. Учасники Програми Верхнянська сільська рада, підрозділи ЗСУ, 
СБУ, військомату та територіальної оборони 

5. Термін реалізації 
Програми 

2022- 2026 роки 

6. Орієнтовні обсяги  

фінансування Програми 

7 500 000 грн. 

 
2022 рік 1 500 000 гривень 

 2023 рік 

2024 рік 

2025 рік 

2026 рік 

1 500 000 гривень 

1 500 000 гривень 

1 500 000 гривень 

1 500 000 гривень 

  

   7. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми (додається). 
   8. Очікувані результати Виконання завдань, визначених Програмою: 

 підвищить ефективність цивільно-військового співробітництва; 
 сприятиме обороноздатності та мобілізаційній готовності держави; 
 сприятиме забезпеченню державного суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканості України; 
  сприятиме захисту та охороні життя, прав, свобод і законних інтересів 

жителів громади та держави в цілому; 
 сприятиме покращенню матеріально - технічного забезпечення 

військових підрозділів; 
 сприятиме визволенню українських земель від загарбників; 
 виготовлення навчально-матеріально-технічної бази; 
 проведення інформаційно-агітаційної роботи з населенням 

територіальної громади щодо роз’яснення суті Закону України «Про основи 

національного спротиву»  

    9. Термін проведення звітності – щорічно. 
 

Замовник програми: 
Командир військової частини А7166                                       Роман КОВАЛЬЧИШИН 

 

Керівник програми: 
Сільський голова                                                                   Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ   

 

 

 

 

 

 

 

                                        ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 



 

                            Обґрунтування доцільності розроблення             

                Програми підтримки Збройних Сил України ,підрозділів  
                   територіальної оборони та Служби Безпеки України  
                        по Верхнянській сільській раді на 2022-2026 роки 

 

                                                   І.Вступ  
 

           Для  забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних 

інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних 

посягань, визволення українських земель від загарбників відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 р. № 2102-IX «Про  введення воєнного стану 

в Україні», до Законів України «Про оборону України», «Про Збройні  Сили 

України», «Про місцеве самоврядування в  Україні», Закон України «Про основи 

національного спротиву» від 16.07.2021 року № 1702-IX, Стратегія воєнної 
безпеки України, Бюджетний кодекс України п.17 ст.91, Указу 

Президента  України від 11.02.2016 №44/2016  «Про  шефську  допомогу 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України» на місцеві органи виконавчої влади, 
органи  місцевого  самоврядування  покладається  надання  допомоги у 

забезпеченні військових частин матеріально-технічними  засобами  для 

виконання  військового  обов’язку.  Дана Програма розроблена з метою надання 

допомоги у матеріальному забезпеченні військових частин Збройних сил 

України , СБУ та підрозділів територіальної оборони. 
          Сучасні реалії вимагають розвивати та вдосконалювати систему 

територіальної оборони для своєчасного реагування та вжиття необхідних 

заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості. 
  

                                                 ІІ. Мета Програми 
   

          Мета Програми – забезпечення належних умов для якісного виконання 

завдань  та  підтримки  високого  рівня  боєготовності  військових частин 

Збройних сил України, СБУ та підрозділів територіальної оборони. А саме: 
 підвищення обороноздатності та мобілізаційної  готовності держави; 
 налагодження ефективного цивільно – військового співробітництва; 
 створення  умов  для  повноцінної  підготовки  до  виконання  поставлених 

завдань перед військовою частиною; 
 забезпечення в разі необхідності належного захисту військовослужбовців 

(жителів громади), які беруть участь у бойових діях (бронежелети, шоломи, 
військова форма, взуття та інше військове спорядження); 

 зміцнення  співпраці  між  органами  місцевого  самоврядування  та військовим 

формуванням, що створює умови для розширення сфери застосування праці 
(створення нових робочих місць). 
         Основою для досягнення мети Програми є створення місця розташування 

управління підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ та забезпечення його 

повноцінного функціонування, створення пункту управління штабу району 

територіальної оборони та матеріально-технічної бази для проведення заходів 

злагодження особового складу підрозділу. 
         Досягнення визначеної мети забезпечить виконання завдань 

територіальної оборони, підвищення обороноздатності держави, надання 

обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню 



готовності громадян України до національного спротиву на визначеній 

території. 
  
 

   ІІІ. Основні завдання Програми : 

 

       Основними завданнями Програми є:  
 Зміцнення матеріально-технічної бази військових частин Збройних 

сил України, військкомату, СБУ та підрозділів територіальної оборони; 
 Фінансування витрат на ремонтні роботи по відновленню будівель 

та споруд  (заміна віконних блоків, дверних отворів, ремонт дахів, тощо); 
 придбання електрообладнання (прожекторів для освітлення, 

освітлювального кабеля, генераторів тощо); 
 придбання меблів; 
 забезпечення оргтехнікою та канцелярським приладдям; 
 придбання паливо-мастильних матеріалів; 
 придбання медикаментів, медичних засобів, аптечок; 
 придбання бронежелетів, шоломів, військової форми, взуття, 

тепловізорів та іншого військового спорядження; 
 проведення заходів щодо патріотичного виховання серед молоді та 

юнацтва, забезпечення рекламно агітаційних заходів; 
 забезпечення засобами зв»язку для налагодження мережі зв»язку 

між керівником району територіальної оборони, штабом 

 інші потреби згідно письмового подання командира відповідного 

підрозділу чи начальника військкомату. 
 

 ІV. Очікувані результати виконання Програми 
  

          Програма передбачає розв’язання проблем матеріально-технічного 

забезпечення військових частин Збройних сил України, СБУ, та підрозділів 

територіальної оборони. 
          Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів 

бюджету Верхнянська сільської ради в межах фінансових можливост Виконання 
Програми дасть змогу створення та забезпечення функціювання підрозділу Сил 
територіальної оборони Збройних Сил України, створення та забезпечення 
готовності штабу територіальної до роботи та їхньої спроможності здійснювати 
планування та організацію територіальної оборони в районі. 
ей. 

 

V. Строки та етапи виконання Програми 
 

Термін реалізації заходів Програми розраховано здійснити в 2022 - 2026 роках. 
 

 

 

        VI. РЕСУРСНЕ (фінансове) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
                               грн. 

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи 

виконанн
я 

програми 

2022 рік 

Етапи 

виконання 

програми 

2023 рік 

Етапи 

виконання 

програми 

2024 рік 

Етапи 

виконання 

програми 

2025 рік 

Етапи 

виконання 

програми 

2026 рік 

1 2 3 4 5 6 



Обсяг ресурсів, 
всього, 
у тому числі: 

1 500 000 

грн. 
1 500 000 

грн. 
1 500 000 

грн. 
1 500 000 

грн. 
1 500 000 

грн. 

державний бюджет - - - - - 

обласний бюджет - - - - - 

 сільський бюджет 1 500 000 

грн. 
1 500 000 

грн. 
1 500 000 

грн. 
 1 500 000 

грн. 
 1 500 000 

грн. 
кошти інших 

джерел 

- - - -  

  
  

                                       
 

VIІ. Процедура передачі товарно-матеріальних цінностей (надалі ТМЦ, в 

т.ч. оплата послуг), система управління та контролю за ходом виконання 

Програми  

           Процедура передачі ТМЦ від Верхнянської сільської ради до відповідного 

підрозділу передбачає: 
1. Реєстрацію листа командира відповідного підрозділу Збройних сил 

України, начальника військкомату, СБУ чи підрозділів територіальної 
оборони із зазначенням потреби в ТМЦ в Верхнянській сільській раді. 

2. Придбання ТМЦ Верхнянською сільською радою згідно листа 

зазначеного в п.1. 
3. Створення комісії по передачі матеріальних цінностей згідно з 

розпорядженням Верхнянського сільського голови. 
4.  Комісійна передача  ТМЦ відповідній військовій частині, 

військкомату, СБУ чи підрозділу територіальної оборони на безоплатній 

основі шляхом підписання Акту приймання – передачі в двох екземплярах по 

одному екземпляру кожній зі сторін. 
5. Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється 

виконкомом Верхнянської сільської ради. 
 
 

   Секретар сільської ради                              Марія  Ситник 

 

 

 

                                                        



Додаток 1 

            Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми підтримки Збройних Сил України ,підрозділів  
                   територіальної оборони та Служби Безпеки України  по Верхнянській сільській раді на 2022-2026 роки 

 

 

 

№  
з/п 

 

 

Найменування заходу 

  

Ви
ко

на
ве

ць
 Сільський (селищний) бюджет, 

орієнтовні обсяги фінансування ( тис. 
грн.)    

 

                     

Очікувані 
результати 

  
  
  
 

Вс
ьо

г
о 

по роках 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Розділ 1. Підготовка  сил та засобів для організації роботи та забезпечення життєдіяльності штабу району 
територіальної оборони.   

   

1.1   Облаштування спеціалізованих 
приміщень (оперативного чергового 
штабу, вузла зв’язку,тощо). 

Встановлення системи відеонагляду та 
дообладнання (оновлення) системи 
пожежогасіння.Зміцнення  матеріально-

технічної бази військових частин ЗСУ, 
військоматів, приміщень СБУ та 
підрозділів тероборони. 

Районн
а 

рада, 
в/ч 

А7166,

ТГ 

       Облаштувати пункти 
управління штабу району 
територіальної оборони, 
забезпечити їх згідно 
норм та утримувати в 
готовності до виконання 
завдань за призначенням. 

1.2   Забезпечення матеріально-технічними 
засобами штабів територіальної оборони  

(придбання комп’ютерної,  техніки з 
ліцензійним програмним  
забезпеченням, оргтехніки та витратних 

Районн
а 

рада, 
в/ч 

А7166 

       Забезпечення   готовності 
до виконання завдань за 
призначенням.  



матеріалів для їх заправки, відновлення і 
обслуговування.  офісне обладнання, 
канцелярське приладдя,меблів ). 

1.3 Створення та налагодження мережі 
зв’язку між керівником району 
територіальної оборони, штабом району 
територіальної оборони та головами 
сільських селищних та міських рад 
(придбання радіостанцій транкінгового 
зв’язку, ретрансляторних установок та 
комплектуючих до них, телефонів 
шнурових,електрообладнання,генератор
ів, освітлювального кабеля, тощо). 
Сервісне обслуговування, профілактика 
оргтехніки та техніки зв’язку. 

Районн
а 

рада, 
в/ч 

А7166,

ТГ 

      Забезпечення 
безперебійного та 
стійкого зв’язку з штабом 
району територіальної 
оборони ( голови 
сільських. селищних та 
міських рад, заступники). 

1.4 Проведення тренувань та навчань з 
особовим складом штабу району 
територіальної оборони, оформлення та 
відпрацювання документів штабу 
району територіальної оборони. 

Районн
а 

рада, 
в/ч 

А7166 

      Набуття спроможностей 
штабом району 
територіальної оборони 
щодо   управління 
територіальною 
обороною в районі. 

 Всього на штаб району територіальної 
оборони№2  

       

2 Розділ 2. Формування окремого батальйону територіальної оборони 

2.1 Приведення до належного стану 
приміщень, території, огорожі місця 
формування військової частини. 

Обладнання робочих місць. 

  

 в/ч 
А7166 

      Приведення до єдиного 

(статутного) зразку 
приміщень та 



забезпечення їх 

функціонування. 

2.2 Проведення ремонтних робіт систем 
життєзабезпечення (отоплення, 
вентиляції, водопостачання, каналізації, 
електропостачання).  Поточне 
обслуговування об’єктів  
інфраструктури та систем 
життєдіяльності. 

  

 в/ч 
А7166 

      Безперебійна робота 
систем. Усунення 
виявлених недоліків. 

2.3 Облаштування спеціалізованих 
приміщень (режимно секретного органу, 
приміщення чергового частини, кімната 
зберігання зброї та вузла зв’язку). 
Встановлення системи відеонагляду. 

  

 в/ч 
А7166 

      Обладнання режимних 
об’єктів військової 
частини згідно статуту 
ЗСУ (Загратованість 
вікон, обладнання 
додатковим захистом 
дверей, засоби охоронної 
та пожежної сигналізації, 
засоби відео 
спостереження) 

2.4 Налагодження мережі зв’язку  

(радіостанції,  телефони шнурові тощо.) 
  

 в/ч 
А7166 

      Забезпечення ключових 
приміщень засобами 
зв’язку та налагодження 
закритого каналу зв’язку. 
Забезпечення 
безперебійного 
електропостачання вузла 
зв’язку. 

 Всього на формування батальйону:         



3. Розділ 3. Підготовка підрозділів територіальної оборони, територіальних громад, добровольчих формувань до 
національного спротиву. 

3.1 Забезпечення проведення тренувань та 
навчань під час заходів єдиного 
стрілецького дня з членами відповідної 
територіальної громади, членами 
добровольчих формувань,  
військовозобов’язаними та резервістами 
батальйону територіальної оборони.    

  

 в/ч 
А7166 

      - Надання транспортних 
послуг та забезпечення 
паливно-мастиль- ними 
матеріалами; 

-забезпечення харчування 

3.2    Закупівля та виготовлення навчально-

матеріальної бази для проведення занять 
та навчальних зборів з членами 
відповідної територіальної громади, 
членами добровольчих формувань,  
військовозобов’язаними та резервістами 
батальйону територіальної оборони. 
(військове спорядження, засоби імітації, 
гранати, дими, учбова зброя тощо.) 

  

 в/ч 
А7166 

         Забезпечення  
цілеспрямованого та 
організованого процесу 
навчання і виховання 
військовозобов’язаних 
членів добровольчих 
формувань та резервістів 
батальйону 
територіальної оборони з 
метою досягнення їх 
готовності до виконання 
завдань за призначенням.  

3.3    Забезпечення проведення  навчальних 
зборів з особовим складом 
військовозобов’язаних батальйону 
територіальної оборони, їх розміщення 
та приготування їжі, дотримання 
санітарно-гігієнічних норм, оплата 
комунальних послуг, перевезення до 

  

 в/ч 
А7166 

       Надання транспортних 
послуг та забезпечення 
паливно-мастиль- ними 
матеріалами; 

- забезпечення санітарно-

гігієнічних норм. 



місць проведення навчань та повернення 
в пункт постійної дислокації. 

 Всього:  на бойову підготоку         

4 Розділ 4. Популяризація участі в заходах територіальної оборони, військової служби в підрозділах ТрО по 
контракту та в резерві. 

4.1    Проведення інформаційно-

пропогандиської та агітаційної роботи з 
насаленням територіальних громад 
району щодо розяснення суті 
національного спротиву (організації 
територіальної оборони, підрозділів 
територіальної оборони, добровольчих 
формувань), порядок проходження 
військової служби за контрактом та у 
резерві   батальйону територіальної 
оборони. (білборди, статті в пресі, 
організація виступів на місцевому 
телебаченні.) 

Районн
а рада, 
сільськ

а 

рада, 
в/ч 

А7166 

      

Популяризація участі у 
заходах національного 
спротиву, підготовці 
територіальної громади та 
території до 
національного спротиву.  
 Пошук кандидатів для 
якісного комплектування 

підрозділів 
територіальної оборони, 

добровольчих формувань. 

5                          Розділ 5  Забезпечення  потреб безпеки і оборони України  

5.1  Придбання  військового майна,  
спеціальних засобів, автотранспорту та 
запасних частин , оргтехніки, засобів 
зв’язку, паливно-мастильних матеріалів, 
продуктів харчування, одягу, 
електротоварів, інструментів,  
господарського інвентарю та інших 
матеріально-технічних засобів для 

Верхня  
ТГ 

7,5 

млн. 
1,5 

млн. 
1,5 

млн. 
1,5 

млн. 
1,5 

млн 

1.5 

млн. 

 



потреб формувань Збройних Сил 
України 

 Всього:  7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

 
Замовник програми:  
Командир військової частини А7166                                                Роман КОВАЛЬЧИШИН 

Керівник програми:   
Сільський голова                                                                                 Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ                                         


