
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVІІІСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

24 лютого 2022 року              Стрий № 1044

Про затвердження Програми 
фінансування окремого батальйону 
територіальної оборони, який 
дислокується в Стрийському районі

Відповідно до п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи лист №250111 від 08.02.2022 року Самбірської 
квартирно-експлуатаційної частини (району), з метою забезпечення заходів, 
пов’язаних із виконанням покладених завдань на військову частину 
А7077стосовно територіальної оборони та враховуючи його потреби міська 
рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансування окремого батальйону 
територіальної оборони, який дислокується в Стрийському районі (надалі 
Програму), що додається.

2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л. Коваль) 
відповідно до затвердженої Програми забезпечити виділення субвенції з 
місцевого бюджету Самбірській квартирно-експлуатаційній частині 
(району)для проведення поточного ремонту.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови М.Дмитришина та постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(С.Ковальчук). 

Міський голова                                                       Олег КАНІВЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова

_______________ О.Л.Канівець
           «_24_» лютого  2022 рік

ПРОГРАМА

фінансування окремого батальйону територіальної 
оборони, який дислокується в Стрийському районі

Погоджено
Голова постійної комісії з 
питань планування, фінансів, бюджету
та соціально-економічного розвитку
Стрийської міської ради
____________ С.Ковальчук
«____»____________ 2022 рік

Погоджено Погоджено
Перший заступник Начальник фінансового 
міського голови управління Стрийської міської ради
____________ М. Дмитришин _______________ Л.Коваль
«____»____________ 2022 рік «____»____________ 2022 рік

М.П.

Погоджено Погоджено
Командир військової Начальник відділу економічного
частини А 7077 розвитку та стратегічного

планування виконавчого комітету
Стрийської міської ради

____________ О.Козак ______________ Г.Баран
«____»____________ 2022 рік «____»____________ 2022 рік
М.П.

м. Стрий
2022 рік



І. ПАСПОРТ

Програма фінансування окремого батальйону територіальної оборони, який 
дислокується в Стрийському районі

(назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми:__в/ч А7077__

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми:№ 1044 від 24.02.2022 р.

3. Розробник програми: ___виконавчий комітет, в/ч А7077

4. Відповідальний виконавець програми: виконавчий комітет Стрийської міської 
ради, Львівський ОТЦК та СП

5. Учасники  програми:виконкомСтрийської міської ради,в/ч А7077,Самбірська КЕЧ 
(району)

6. Термін реалізації програми: ________2022рік________

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, ________________300,0 тис. грн.______________
у тому числі:

7.1. коштів міського бюджету: ________________300,0 тис. грн.______________

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
В Україні формування та розвиток системи територіальної оборони здійснюється 

найбільш дешевим і найменш ефективним шляхом та певною мірою не відповідає сучасним 
вимогам та існуючим загрозам. Система комплектування військових частин і підрозділів 
територіальної оборони особовим складом залишається невпорядкованою, що на сьогодні є 
проблемою. На теперішній час максимально використовується ресурс радянської системи 
мобілізаційної підготовки, в основу якої покладено принцип загального військового 
обов’язку.

Існуюча система територіальної оборони не передбачає участі сил територіальної 
оборони в заходах цивільного захисту населення у мирний  час та в умовах особливого 
періоду.

Законодавчо не визначено порядок залучення до складу сил територіальної оборони 
добровольців, молоді, яка навчається у закладах професійної (професійно-технічної) та 
вищої освіти. 

Комплектування підрозділів територіальної оборони має бути змішаним. Насамперед 
необхідно здійснювати відбір на добровільних засадах за рахунок місцевого населення та 
молоді, яка досягла повноліття, а потім комплектувати відповідно до мобілізаційних завдань. 
Потребує перегляду питання щодо залучення жінок та молоді до військової служби в резерві 
територіальної оборони.

Призовники, які навчаються у закладах освіти, мають право на відстрочку від призову 
на строкову військову службу до лав Збройних Сил України і жодним чином не залучаються 
до військової справи, а після закінчення навчання здебільшого ухиляються від проходження 
військової строкової служби.

Разом з тим, потребують законодавчого визначення шляхи мотивації громадян до 
проходження контрактної служби у військовому резерві (належне грошове забезпечення, 



заохочення) та вдосконалення питання організації проходження служби у військовому 
резерві.

Не приділяється достатня увага і неефективно проводяться заходи щодо військово-
патріотичного виховання, не використовуються позитивний досвід та можливості військових 
структур у формуванні та підготовці майбутніх захисників держави.

Діюча система територіальної оборони потребує сучасної матеріально-технічної бази, 
військової техніки для виконання завдань за призначенням.

Враховуючи зазначене, доцільно визначити такі завдання територіальної оборони в 
районі: своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та 
захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території 
угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення 
воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України; участь у захисті населення, 
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, 
ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій; участь у підготовці громадян України до 
національного спротиву; участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 
збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України 
воєнізованими або збройними формуваннями та багато інших.

Беручи до уваги те, що територіальна оборона залишається на сьогодні одним з 
найбільш економічних та доцільних способів забезпечення і підтримання на високому рівні 
обороноздатності держави, захисту населення від ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 
та загроз військового характеру за територіальним принципом формування сил 
територіальної оборони, надзвичайно актуальним є впровадження нових підходів та методів.

ІІІ. Мета Програми
Метою даної Програми є удосконалення умов здійснення ефективної діяльності 

військової частини А7077 Стрийського районного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки (батальйону територіальної оборони), з 2022року - штабу району 
територіальної оборони.

Основними завданнями Програми є:
- забезпечення територіальної оборони району (громади);
- організація і проведення навчань (зборів) з організаційним ядром, особовим складом 

окремого батальйону територіальної оборони та роти охорони;
- виконання планів підготовки штабу району територіальної оборони на 2022 рік;
- забезпечення матеріальної бази пункту управління штабу району територіальної 

оборони, документації штабу району територіальної оборони;
- формування первинних документів особової справи призовників на військову службу 

за контрактом (в резерві);
- проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого значення;
- облаштування приміщення  штабу району територіальної оборони та пункту 

управління, забезпечення засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, меблями, та 
інше.



IV. Перелік завдань, заходів та показників міської програми
фінансування окремого батальйону територіальної оборони,який дислокується в Стрийському районі

‘№ з/п Назва завдання Перелік заходів 
завдання

Показники витрат заходу, один. 
виміру

Виконавець, 
заходу, 

показника

Джерела** Обсяги, 
тис. грн..

Очікуваний 
результат

Показники затрат

1

Забезпечення 
ефективної 
діяльності 
військової 

частини А70777 

Проведення 
поточного ремонту 

будівлі №9 
(адміністративний 

корпус) військового 
містечка №73 
м.Стрий, вул. 

Дрогобицька, 67

Проведення поточного ремонту 
будівлі

Самбірська 
КЕЧ 

(району)

Міський 
бюджет 300,0

Проведення 
поточного 

ремонту будівлі

Командир військової частини А 7077
підполковник Олег  КОЗАК

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
фінансування окремого батальйону територіальної оборони,який дислокується в Стрийському районі 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
2022 рік Усього витрат на виконання програми

Усього 300,0 300,0
у тому числі
обласний бюджет
міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 300,00 300,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування
кошти не бюджетних джерел

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому управлінню та щорічно фінансовому управлінню та відділу 

економічного розвитку та стратегічного планування Стрийської міської ради за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за 
звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення року.

При уточненні міського бюджету відповідно вносяться зміни до Програми.

Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК




