
   
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
   

РІШЕННЯ 
XXII (позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання 

 

28 лютого 2022 року  № 2 

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін та доповнень в «Програму 

участі  у забезпеченні завчасних заходів та у 

підготовці військового підрозділу  

Шепетівського району територіальної оборони 

на 2022 рік»  

 

У зв’язку з введенням воєнного стану, з метою запровадження заходів територіальної 

оборони (ТрО),  на  підставі  Закону України “Про основи національного спротиву”, статей 

26, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1447 «Про затвердження Порядку організації, 

забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до 

виконання завдань територіальної оборони», ст. 91 Бюджетного кодексу України, 

Шепетівська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:     

 

1.  Внести зміни та доповнення  в розділ 5  «Програми участі у забезпеченні завчасних 

заходів та у підготовці військового підрозділу  Шепетівського району територіальної 

оборони на 2022 рік» згідно додатку.        

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Янушевського В.В. та постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку громади, бюджету, фінансів (голова комісії Олійник 

Г.В.).               

 

 

 Міський голова                                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Обсяги та джерела фінансування 

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міської 

територіальної громади у межах асигнувань, передбачених  у бюджеті. 

Обсяги фінансування Програми участі  у забезпеченні завчасних заходів та у підготовці 
військового підрозділу Шепетівського району територіальної оборони на 2022 рік 

№  

з/ 

п 

Заходи за програмою,  

що потребують фінансування з міського 

бюджету 

Обсяги 

фінансування на 

2022 рік. 

(тис. грн.) 

 

Джерела 

фінансування 

 

 

1. 

 Забезпечення підрозділу територіальної 

оборони засобами транкінгового зв’язку, 

раціями малого радіусу дії (5 – 10 км.) та 

іншого спорядження для ведення бойових 

дій. 

202,00 тис. грн. 

Виконавчий 

комітет 

 

Міський 

бюджет  

 

 

2. 

Забезпечення перевезення особового 

складу підрозділу територіальної оборони 

Шепетівської міської територіальної 

громади для здійснення заходів 

територіальної оборони. Оплата послуг, 

придбання товаро-матеріальних цінностей. 

80,00 

Виконавчий 

комітет 

Міський 

бюджет  

 

 

3. 

Забезпечення матеріальними засобами з 

метою організації інфраструктури (фондів) 

для розміщення військових підрозділів та 

штабу ТрО. Забезпечення роботи штабу 

ТрО (придбання товаро-матеріальних 

цінностей, оплата послуг). 

42,00 

Виконавчий 

комітет 

 

Міський 

бюджет  

 

 

 

4. 

Оплата послуг з облаштування (ремонту) 

приміщень розміщення військових 

підрозділів та штабу ТрО, боксів під 

техніку підрозділу ТрО.  

50,00 

Виконавчий 

комітет 

 

Міський 

бюджет  

 

5. 

Закупівля матеріалів для облаштування 

(ремонту) приміщень розташування 

військових підрозділів та штабу ТрО, а 

також роти охорони РТЦК та СП, боксів 

під техніку підрозділу ТрО. Обладнання 

блокпостів (придбання матеріалів, 

матеріальних цінностей).  

510,0 

Виконавчий 

комітет 

 

Міський 

бюджет  

 

 Всього тис. грн.: 884,00  

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній   

та оборонній роботі        Володимир БУЧЕНКО 

 

 

Секретар міської ради                  Роман ВОЗНЮК 

 

Додаток  до рішення 

XXII(позачергової)  сесії 

міської ради VIII скликання 

28.02.2022  № 2 


