
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

 27 сесія                                    VIIІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

   07 березня 2023 року                                                                                № 27-__/VIIІ 

 

Про внесення змін до програми 

«Про підтримку Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А7324» 

на 2022-2025 роки 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про основи 

національного спротиву», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24.02.2022 року № 181-р «Питання запровадження та забезпечення здійснення 

заходів правового режиму воєнного стану в Україні», Руськополянська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в програму «Про підтримку Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А7324» на 2022-2025 роки (далі – Програма) та 

Додатки 1-4 викласти в новій редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

   Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО 



            Додаток 1 

            до рішення 

            Руськополянської сільської ради  

            від 07.03.2023 № 27-___/VIIІ 

 

Паспорт 

програми «Про підтримку Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А 7324» на 2022-2025 роки 

 

 
1. 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Черкаський обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

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 обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, 

Черкаський батальйон територіальної 

оборони в/ч А 7324, відділ цивільного 

захисту Черкаської районної державної 
адміністрації 

 

4. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Черкаський батальйон територіальної 

оборони в/ч А 7324, в/ч А 7046 

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, грн. 

Обсяг фінансування визначається виходячи 

з конкретних завдань у межах наявного 

фінансового ресурсу 

 

 

 

Секретар сільської ради Надія ШПАК 



            Додаток 2 

            до рішення 

            Руськополянської сільської ради  

            від 07.03.2023 № 27-___/VIIІ 

 

 
 

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 А 7324» 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 відділ цивільного захисту Черкаської районної 

державної адміністрації та Черкаський батальйон територіальної оборони в/ч 

А7324 та Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради. 

Відповідальними виконавцями Програми є військова частина А 7046 та 

Черкаський батальйон територіальної оборони в/ч А 7324. 

 

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. 

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 А 7324 засобами 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 А7324 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 

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. 

 

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 є Черкаська районна державна адміністрація, 

військова частина А7046 та Черкаський батальйон територіальної оборони               

в/ч А7324. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва здійснює 

координацію і контроль за ходом виконання Програми. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється Виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради. 

 
 

Секретар сільської ради Надія ШПАК 



 



                                                                                    Додаток 3 

                                                                                    до рішення 

                                                                                    Руськополянської сільської ради  

                                                                                   від 07.03.2023 № 27-___/VIIІ 

 

 

Заходи 

щодо забезпечення Черкаського батальйону територіальної оборони в/ч А7324 
 

№ 

з/п 

Напрями 

діяльності 
Перелік заходів 

С
тр
о
к
 в
и
к
о
н
ан
н
я
 

за
х
о
д
у
 

Вико-

навці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість) 

тис. грн., у тому числі: 
Очікувані 

результати 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

1.1. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Придбання необхідного майна (речового 

майна: бензопили, газонокосарки тощо; 

шанцевого інструменту: кирки, мотиги, 

лопати тощо, в т.ч. основних засобів) для 

матеріально-технічного забезпечення 

підрозділів, в тому числі створення запасів. 

Придбання бензо-електро інструментів та 

джерел резервного живлення (бензинових, 

дизельних або інверторних генераторів, 

зарядних станцій, портативних зарядних 

пристроїв і повербанків, перетворювачів 

напруги тощо). Придбання 

електротехнічних пристроїв 

(перетворювачів напруги, інверторів тощо). 

д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Створення 

матеріально-

технічної бази 

для 

забезпечення 

виконання 

підрозділами 

завдань за 

призначенням 



1.2 

Забезпечення 

особового 

складу 

засобами 

захисту та 

зв’язку 

Придбання військового спорядження (касок, 

бронежилетів, розвантажувальних жилетів, 

засобів індивідуального захисту, засобів 

зв’язку і гарнітур до них, систем та засобів 

відеоспостереження та/або сигналізації, 

телефонів тощо) та комплектуючих до нього 

(в т.ч. навігаційної апаратури) для потреб 

підрозділів. Проведення ремонту такого 

військового спорядження. 

Придбання додаткових комплектуючих до 

такого військового спорядження: систем 

кріплення (планок вівера, пікотіні та ін.), 

кронштейнів, чохлів, дульних 

компенсаторів, саундмодераторів тощо  

д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Підвищення 

безпеки та 

захисту 

особового 

складу 

1.3 

Організація 

житлово-

побутових 

умов 

Витрати на оплату комунальних послуг, 

послуг за оренду приміщень та послуг 

зв’язку, оренду навчально-матеріальної 

бази. Проведення закупівлі та ремонту 

побутових приладів та побутової техніки: 

кухонного обладнання (плит, 

холодильників, морозильників, термометрів, 

гігрометрів, ваг та ін.), складського 

обладнання (ящиків, стелажів, металевих 

сховищ та ін.) тощо. Придбання газових 

балонів і гасу, посуду (в т.ч. одноразового), 

миючих і сантехнічних засобів та засобів 

особистої гігієни. 
д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Своєчасне 

виконання 

поставлених 

завдань 

1.4 

Організація 

підвищення 

обороноздатн

ості важливих 

об’єктів 

Придбання предметів, матеріалів та 

необхідного майна для облаштування 

об’єктів у пунктах дислокації, блокпостів, 

функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури, захисних споруд, вогневих 

позицій. 

Придбання оборонного обладнання та 

супутніх матеріалів: коліматорних, 

оптичних та / або тепловізійних приладів і 

прицілів, приладів нічного бачення, 

дальномірів, радіосканерів, ІР-камер, 

д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Підвищення 

обороноздат-

ності 

підрозділів 



монокулярів, біноклів, моніторів (дисплеїв, 

планшетів та ін.), інших засобів 

відеоспостереження (в т.ч. безпілотних 

літальних апаратів) тощо. 

1.5 

Організація 

забезпечення 

пересування 

особового 

складу 

Придбання вживаних транспортних засобів 

для потреб підрозділів, їх ремонт та 

обслуговування. 

д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Підвищення 

мобільності та 

оперативного 

переміщення 

особового 

складу 

1.6 

Підготовка 

приміщень до 

виконання 

завдань за 

призначенням 

Проведення ремонту приміщень, придбання 

будівельних матеріалів, металоконструкцій, 

господарчих товарів, побутового 

обладнання, придбання та монтаж 

електрообладнання (електричний кабель, 

електричні розетки, вимикачі, лампочки 

тощо). Укомплектування приміщень 

(обладнання кімнат зберігання зброї, 

спальних приміщень для особового складу, 

робочих місць) та придбання необхідного 

інвентарю (засобів пожежогасіння, ліжок, 

робочих столів, стільців та інших 

необхідних меблів тощо). Обслуговування 

та ремонт такого обладнання. 
д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Створення 

необхідних 

умов для 

функціону-

вання 

підрозділу 

1.7 

Забезпечення 

умов функціо-

нування 

Забезпечення перевезення особового складу 

до місць виконання практичних дій, в тому 

числі придбання паливно-мастильних 

матеріалів, технічних рідин та запасних 

частин до автомобілів (акумулятори, шини, 

покришки, ремені ГРМ, стартери, насоси, 

сальники та ін.), а також супутніх матеріалів 

(автомобільної фарби, герметиків та 

шпаклівок, компресорів, ключів, домкратів, 

пускозарядних пристроїв, тросів для 

д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Створення 

необхідних 

умов для 

перевезення 

особового 

складу до 

місць 

призначення 

або виконання 

завдань 



 

Загальна сума фінансування: Обсяг фінансування визначається виходячи з конкретних завдань у межах наявного фінансового ресурсу 

 

Секретар сільської ради                       Надія ШПАК 

буксирування та ін.) та інструментів. 

Проведення ремонту автомобільної техніки, 

в тому числі спеціального призначення. 

1.8 

Облаштуванн

я робочих 

місць для 

виконання 

завдань за 

призначенням 

Обладнання робочих місць структурних 

підрозділів: придбання оргтехніки 

(ноутбуки і персональні комп’ютери та 

комплектуючі до них, монітори, ноутбуки, 

принтери, плотери), мережевого обладнання 

(файлові сховища, маршрутизатори, 

роутери), чорнил і тонерів до принтерів, 

канцелярського приладдя та іншого 

необхідного майна. Ремонт такої оргтехніки 

та заправка картриджів. 

Придбання освітлювальних приборів. 

д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Своєчасне 

виконання 

поставлених 

завдань 

1.9 

Проведення 

занять з 

особовим 

складом 

Створення навчально-матеріальної бази для 

організації та проведення занять з особовим 

складом, облаштування навчальних 

об’єктів. Придбання наочної агітації, 

стендів, оплата друкарських послуг. 

Придбання мішеневих установок та пультів 

керування мішеневими установками 

радіокерованими (в комплекті ноутбуки та 

ПК з операційною системою та 

встановленим відповідним програмним 

забезпеченням). 
д
о
 3

1
.1

2
.2

0
2
5
 

в/ч 

А7046 

 

в/ч 

А7324 

кошти 

місцевого 

бюджету та 

інших джерел, 

не заборонених 

законодавством 

* * * * 

Підняття рівня 

необхідних 

знань та 

навичок для 

виконання 

завдань за 

призначенням 



            Додаток 4 

            до рішення 

            Руськополянської сільської ради  

            від 07.03.2023 № 27-___/VIIІ 

 

Обсяги 
 

матеріально-технічних засобів, необхідних для належного функціонування 

Черкаського батальйону територіальної оборони в/ч А 7324 
 

№ з/п Найменування матеріально- 

технічних засобів 

Обсяги 

фінансування 

(тис. грн.) 

Відповідальні за 

утримання 

1 2 3 4 

Фінансування на 2022 рік 

1. Оргтехніка (персональний 

компютер, копіювальна техніка та 

комплектуючі).Канцтовари. 

Основні засоби для матеріально- 

технічного забезпечення 

діяльності ( намети, засоби 

опалення, засоби радіозвязку, 

речове майно, засоби 

автономного енергоживлення, 

інженерне майно та інше майно 

для організації побуту особового 

складу). 

76,1 в/ч А 7046, 

 

в/ч А 7324 

 

Секретар сільської ради Надія ШПАК 


