
                                                                      

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

від  23.12.2021  № 296 

        с. Руська Поляна 

 

Про схвалення програми  

«Про підтримку Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А7324»  

на 2022-2025 роки  

 

Відповідно до Закону України № 1702 – ІХ від 16 липня 2021 року «Про 

основи національного спротиву», статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

Програму «Про підтримку Черкаського батальйону територіальної оборони в/ч 

А7324» на 2022-2025 роки (далі – Програма) згідно  з Додатками 1-3.  

     2.    Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова        Олег ГРИЦЕНКО 

 

  



 

 

 

                                                                                Додаток 1 

                                                                                  до рішення  

  виконавчого комітету 

                                                                                                   від 23.12.2021 № 296 

 

 

Паспорт 

програми «Про підтримку Черкаського батальйону 

 територіальної оборони в/ч А7324» на 2022-2025 роки  

1. 

Ініціатор розроблення  

Програми  

 

Черкаський батальйон територіальної 

оборони в/ч А7324 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

Відповідно до Закону України 

№ 1702 – ІХ від 16 липня 2021 року «Про 

основи національного спротиву» 

3. Розробник програми 
Черкаський батальйон територіальної 

оборони в/ч А7324 

4. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Черкаський батальйон територіальної 

оборони в/ч А7324 

Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

5. Термін реалізації програми 2022 - 2025 роки 

6. 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Районний бюджет, бюджети територіальних 

громад району 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету  Надія ШПАК 

  



 

 

 

                                                                                Додаток 2 

                                                                                  до рішення  

  виконавчого комітету 

                                                                                                   від 23.12.2021 № 296 

          

 

 ПРОГРАМА 

«Про підтримку Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А7324» на 2022 - 2025 роки 

 

Загальна характеристика програми 

 Програма «Про підтримку Черкаського батальйону територіальної 

оборони в/ч А7324» на 2022 - 2025 роки(далі - Програма) розроблена 

відповідно до положень Конституції України, відповідно до пункту 16 частини 

першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про оборону України», Закону України № 1702 – ІХ             

від 16 липня 2021 року «Про основи національного спротиву», «Положення про 

територіальну оборону України» затвердженим Указом Президента України від 

23 вересня 2016 року № 406/2016 та формування в районі батальйону 

територіальної оборони. 

Розробником Програми є Черкаський батальйон територіальної оборони 

в/ч А7324 та Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради. 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Програма розроблена у зв’язку з різким ускладненням внутрішньо 

політичної обстановки, Закону України № 1702 – ІХ від 16 липня 2021 року 

«Про основи національного спротиву», зростанням соціальної напруги в 

Україні, та захопленням незаконно створеними збройними формуваннями 

проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, 

транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин 

та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території АРК, Донецької 

та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій 

України. Прийняття програми направлене на захист суверенітету і 

територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки, підтримку військових формувань та правоохоронних 

органів держави, які забезпечують захист державного кордону України, 

важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, території і населення, боротьби з 

диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а 

також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення соціального 

захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах 

України та в інших військових формуваннях. 
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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.  

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 Черкаського 

батальйону територіальної оборони в/ч А7324засобами захисту, матеріально – 

технічного забезпечення, предметами речового майна і спорядження для 

підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою 

завдань.  

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 Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А7324засобами захисту, предметами речового 

майна і спорядження, паливо-мастильними матеріалами, харчуванням. 

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення 

матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони 

Черкаського району, які формуються Черкаським районним територіальним 

центром комплектування та соціальної підтримки. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного 

бюджету, місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, не 

заборонених законодавством.  

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022 - 2025 років.  

 

Напрями діяльності і заходи програми 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

створення батальйону територіальної оборони Черкаського району та його 

матеріально-технічного забезпечення.  

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад 

батальйону територіальної оборони Черкаського району необхідними 

матеріально-технічними засобами захисту, майном та спорядженням, 

харчуванням відповідно до існуючих норм згідно з потребами.  

 

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.  
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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 району;  

ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними 

озброєними формуваннями;  

підтримувати безпеку і правопорядок на території 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 

району. 

 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Органом управління Програмою в районі є Черкаський батальйон 

територіальної оборони в/ч А7324та Черкаська районна державна адміністрація 

і постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку 

територій, бюджетних відносин, фінансів та цін, які, в межах повноважень, 

здійснюють координацію і контроль за ходом виконання Програми.  

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється Виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради. 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету  Надія ШПАК 
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                                                                                                              Додаток 3 

                                                                                                                до рішення 

                                                                                                                                  виконавчого комітету 

                                                                                                                                від 23.12.2021 № 296 

 

ЗАХОДИ 

щодо забезпечення Черкаського батальйону територіальної оборони в/ч А7324 

№ 

з/

п 

Перелік заходів 

програми 

Завдання, що 

виконуються 

Термін 

виконанн

я завдань 

Виконавці Джерела фінансування 
Очікуваний 

результат 

1. 

Створення запасу 

паливо-мастильних 

матеріалів 

Закупівля 

паливо- 

мастильних 

матеріалів 

Протяго

м 2022 – 

2025 

років 

Черкаський 

батальйон 

територіальної 

оборони в/ч А7324 

 

Кошти місцевих 

бюджетів 

територіальних громад 

Черкаського району, 

кошти інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

Забезпечення 

боєзда-тності 

підрозділів 

відповідно до 

існуючих вимог 

2. 

Забезпечення 

робочих місць орг-

технікою 

Закупівля 

багатофункійних 

приладів, 

настільні ПК, 

МФУ, пристрої 

безперебійного 

живлення, 

монітори, 

клавіатури, 

«миші» 

Протяго

м 2022 – 

2025 

років 

Черкаський 

батальйон 

територіальної 

оборони в/ч А7324 

Кошти місцевих 

бюджетів 

територіальних громад 

Черкаського району, 

кошти інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

Забезпечення 

робочих місць орг-

технікою задля 

ефективного 

виконання 

поставлених 

завдань 

3. Забезпечення 

обладнан-ня жилих 

Закупівля майна 

для обладнання 

Протяго

м 2022 – 

Черкаський 

батальйон 

Кошти місцевих 

бюджетів 

Створення умов 

жит-



 

 

 

приміщень для 

загонів оборони 

жилих 

приміщень 

2025 

років 

територіальної 

оборони в/ч А7324 

територіальних громад 

Черкаського району, 

кошти інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

тєдіяльностівійсько

-

вослужбовціввідпо-

відно до існуючих 

вимог та санітарно-

гігієнічних норм 

4. 

Всебічне 

забезпечення 

батальйону 

територіальної 

оборони 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

функціонування 

батальйону 

територіальної 

оборони 

Протяго

м 2022 – 

2025 

років 

Черкаський 

батальйон 

територіальної 

оборони в/ч А7324 

Кошти місцевих 

бюджетів 

територіальних громад 

Черкаського району, 

кошти інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

Створення та 

всебічне 

забезпечення 

функціонування 

підрозділів 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                             Надія ШПАК 



 

 

 

 


