
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ*

від 09.02.2022.№430-20/2022
смт. Перегінське

Про Програму проведення заходів 
територіальної оборони, формування 
підрозділу та штабу району 
територіальної оборони на 2022 рік

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про основи національного спротиву» та на 
виконання п. 17 ст. 91 «Бюджетного кодексу України», п. 22, ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Ради оборони Івано-Франківської області 
та розглянувши проект програми проведення заходів формування підрозділу та штабу 
району територіальної оборони на 2022 рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму проведення заходів з територіальної оборони, формування 
підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2022 рік (додається).

2. Визначити головним розпорядником коштів Програми - Перегінську селищну раду, 
відповідальним виконавцем Програми - Командира військової частини А 7166. (Р. 
Ковальчишин).

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються 
при формуванні Перегінського селищного бюджету територіальної громади, виходячи із 
можливостей його дохідної частини та інших джерел.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови. 
(А. Тринчук).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток
Затверджено рішенням 
двадцятої (позачергової) сесії 
Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022.№430-20/2022

ПРОГРАМА
&

проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району 
територіальної оборони на 2022 рік.

Замовник програми:
Командир військової частини А7166

Керівник програми:
Перший заступник селищного голови

Роман КОВАЛЬЧИШИН

Андрій ТРИНЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник селищного голови

Заступник селищного голови

Керуючий справами - секретар 
Виконавчого комітету селищної ради

Секретар селищної ради

Виконавець:
Командир військової частини А7166
майор Роман КОВАЛЬЧИШИН
380506642053 (підпис)



ПАСПОРТ
Програми проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та 

штабу району територіальної оборони на 2022 рік.
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):
Калуський РТЦК та СП військова частина А7166
2. Розробник Програми: Калуський РТЦК та СП військова частина А7166.
З Відповідальний виконавець Програми: Перегінська селищна рада.
4. Термін реалізації Програми: 2022 рік.
5. Етапи реалізації Програми: по квартально протягом 2022 року.
6. Орієнтовні обсяги фінансування програми (тис. грн) -______

7. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми (додається).
8. Очікувані результати виконання Програми:

§
Рік

Очікувані обсяги фінансування

Всього
в т.ч. за джерелами фінансування

Перегінська 
селищна рада інші джерела

І- квартал 2022 року 25 тис. грн..
II- квартал 2022 року 25 тис. грн..
III- квартал 2022 року 25 тис. грн..
IV- квартал 2022 року 25 тис. грн..

- виконання Закону України «Про основи національного спротиву», Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про оборону України»;

- облаштування міського (позаміського) пунктів управління штабу району 
територіальної оборони, забезпечення їх згідно норм та утримання в готовності до 
виконання завдань за призначенням;

- чітка організація проведення тренувань та навчань з особовим складом штабу 
району територіальної оборони, та набуття штабом району територіальної оборони 
спроможностей щодо управління територіальною обороною в районі;

- розміщення батальйону територіальної оборони, приведення визначених 
приміщень та обладнання режимних об’єктів військової частини згідно статуту ЗСУ 
(загратованість вікон, обладнання додатковим захистом дверей, засоби охоронної та 
пожежної сигналізації, засоби відео спостереження);

- проведення якісного відбору військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів 
територіальної оборони, кандидатів в резервісти та комплектування ними підрозділів 
територіальної оборони;

- виготовлення навчально-матеріально-технічної бази;
- забезпечення цілеспрямованого та організованого процесу навчання і виховання 

військовозобов’язаних членів територіальних громад, добровольчих формувань та 
резервістів батальйону територіальної оборони з метою досягнення їх готовності до 
виконання завдань за призначенням;

- проведення інформаційно-агітаційної роботи з населенням територіальних громад 
району щодо роз’яснення суті Закону України «Про основи національного спротиву».
9. Термін проведення звітності - що квартально на протязі 2022 року.

Замовник програми:

Командир військової частини А7166 ________________  Роман КОВАЛЬЧИШИН

Керівник програми :
Перший заступник селищного голови Андрій ТРИНЧУК



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Обгрунтування доцільності розроблення Програми проведення заходів 

територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної 
оборони на 2022 рік.

1. Вступ

Програма проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та 
штабу району територіальної оборони на 2022 рік (далі - Програма) визначає фінансування 
створення підрозділу Сил територіальної оборони Збройних Сил України, забезпечення умов 
для постійного його функціонування, створення штабу району територіальної оборони №2 
(Калуський район) та створення ефективної системи управління територіальною обороною 
району.

Правовою основою Програми є Закон України «Про основи національного 
спротиву» від 16 липня 2021 року № 1702-ІХ, Стратегія воєнної безпеки України,
затверджена Указом Президента України від 25 березня 2021 року №121 та п. 17 ст. 91 
"Бюджетного кодексу України".

Програма проведення заходів формування підрозділу та штабу району 
територіальної оборони на 2022 рік (далі - Програма) розроблена на виконання вимог п. 
1.2, 2.2, 2.4 ст. 14 Закону України «Про основи національного спротиву» від 16 липня 2021 
року№ 1702-ІХ.

Територіальна оборона України є фактор стримування агресора та стримує його від 
масштабного наступу на Україну. До того ж саме об’єднання всіх українців навколо 
боротьби за незалежність може сформувати зерно справжньої національної ідеї.

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.

2. Мета Програми

Метою програми є створення належних умов для заходів формування підрозділу та 
штабу району територіальної оборони у 2022 році, організації взаємодії та проведенні 
спільних заходів (навчань) органів державної влади, військової частини територіальної 
оборони та інших складових сил оборони, а також підготовки населення і території району 
до участі в обороні, вирішення комплексу завдань, щодо підготовки до захисту у разі 
збройної агресії або відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони.

Основою для досягнення мети Програми є створення місця розташування управління 
підрозділу Сил територіальної оборони Збройних Сил України 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.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
підтримання у постійній готовності системи управління в районі до ведення 

територіальної оборони через штаб району територіальної оборони;



закупівля та накопичення матеріально-технічних засобів для потреб функціонування 
штабу району територіальної оборони, а також для потреб підрозділу територіальної 
оборони;

проведення заходів з підготовки штабу району територіальної оборони;
організація 'цілеспрямованого та організованого процесу навчання і виховання 

військовозобов’язаних, членів територіальних громад, добровольчих формувань та 
резервістів батальйону територіальної оборони, забезпечення їх готовності до виконання 
завдань за призначенням;

утримання будівель, споруд, земельних ділянок, проведення ремонтних робіт для 
відповідного статутам ЗСУ функціонування підрозділу територіальної оборони;

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 району територіальної оборони та головами 
сільських, селищних та міських рад щодо взаємодії при виконанні завдань територіальної 
оборони.

4. Очікувані результати виконання Програми

- виконання Закону України «Про основи національного спротиву», Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про оборону України»;

- облаштування міського (позаміського) пунктів управління штабу району 
територіальної оборони, забезпечення їх згідно норм та утримання в готовності до 
виконання завдань за призначенням;

- чітка організація проведення тренувань та навчань з особовим складом штабу 
району територіальної оборони, та набуття штабом району територіальної оборони 
спроможностей щодо управління територіальною обороною в районі;

- розміщення батальйону територіальної оборони, приведення визначених 
приміщень та обладнання режимних об’єктів військової частини згідно статуту ЗСУ 
(загратованість вікон, обладнання додатковим захистом дверей, засоби охоронної та 
пожежної сигналізації, засоби відео спостереження);

- проведення якісного відбору військовозобов’язаних, які призначені до підрозділів 
територіальної оборони, кандидатів в резервісти та комплектування ними підрозділів 
територіальної оборони;

- виготовлення навчально-матеріально-технічної бази;
- забезпечення цілеспрямованого та організованого процесу навчання і виховання 

військовозобов’язаних членів територіальних громад, добровольчих формувань та 
резервістів батальйону територіальної оборони з метою досягнення їх готовності до 
виконання завдань за призначенням;

- проведення інформаційно-агітаційної роботи з населенням територіальних громад 
району щодо роз’яснення суті Закону України «Про основи національного спротиву».

- створення незалежної, надійної окремої радіомережі транкінгового зв’язку між 
штабом зони та району територіальної оборони, територіальними громадами. Мережа буде 
використовуватись під запровадження та здійсненні заходів правового режиму воєнного 
стану, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі і представниками місцевих 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з дотриманням вимог законодавства 
по безпеці зв’язку та захисту інформації.

5. Строки та етапи виконання Програми

Реалізацію заходів Програми розраховано здійснити поетапно (по квартально) 
протягом 2022 року.



6. Ресурсне (фінансове) забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання заходів, визначених Програмою, 
здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених бюджетом Калуської районної 
державної адміністрації (бюджетами сільських, селищних, міських рад), а також з інших, 
не заборонених чйнним законодавством, джерел фінансування.

Фінансування заходів може здійснюватися також за рахунок донорських коштів 
міжнародних організацій, фондів та інших джерел і визначається у процесі виконання 
заходів.

Обсяг видатків, пов’язаних із фінансуванням Програми, уточнюється під час 
складання проекту сільського (селищного) бюджету на відповідний рік у межах загального 
обсягу фінансування на зазначені цілі.

Заходи, розрахунки,,; орієнтовні обсяги фінансування наведені у додатку 1 цієї 
Програми.

7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

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.



Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми проведення заходів територіальної оборони, формування 

підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2022 рік

№ 
з/п

Найменування заходу

Ви
ко

на
ве

ць

Сільський (селищний) бюджет,
орієнтовні обсяги фінансування ( тис. 
грн)

Очікувані результати

Вс
ьо

го

по квартально

І II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Розділ 1. Підготовка сил та засобів для організації роботи та забезпечення життєдіяльності штабу району територіальної оборони. 

ЯГ
1.1 Облаштування спеціалізованих приміщень

(режимно секретного органу, приміщення
оперативного чергового штабу, вузла зв’язку, місця 
для відпочинку та харчування особового складу, 
місця для зберігання зброї та БП підрозділу 
охорони). Встановлення системи відеонагляду та 
дообладнання (оновлення) системи пожежогасіння.

Районна
рада, 

в/ч А7166

Облаштувати міський (позаміський) 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 
для потреб функціонування штабу району 
територіальної оборони. (придбання
комп’ютерної, техніки з ліцензійним програмним 
забезпеченням, оргтехніки та витратних матеріалів 
для їх заправки, відновлення і обслуговування, 
офісне обладнання, канцелярське приладдя).

Районна
рада, 

в/ч А7166

Забезпечення готовності до виконання завдань 
за призначенням.

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 тощо). Сервісне 
обслуговування, профілактика оргтехніки та

Районна
рада, 

в/ч А7166

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

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

Районна
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.

2.5 Забезпечення матеріально-технічними засобами 
батальйону територіальної оборони (придбання 
комп’ютерної, техніки з ліцензійним програмним 
забезпеченням, оргтехніки та витратних матеріалів 
для їх заправки, відновлення і обслуговування, 
офісне обладнання, канцелярське приладдя).

в/ч 
А7166

Забезпечення готовності до виконання завдань 
за призначенням.

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

в/ч 
А7166

- Надання транспортних послуг та забезпечення 
паливно-мастиль- ними матеріалами;
- забезпечення харчування.
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та резервістами батальйону територіальної 
оборони.

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 ні
організованого процесу навчання і виховання 
військовозобов’язаних членів територіальних 
громад, 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 місць проведення навчань та 
повернення в пункт постійної дислокації.

в/ч 
А7166

- Надання транспортних послуг та забезпечення 
паливно-мастиль- ними матеріалами;
- забезпечення санітарно-гігієнічних норм.

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.)

Районна
рада, 

селищна
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.

Всього:

Замовник програми:
Командир військової частини А7166

Керівник програми:
Перший заступник селищного голови


