
                                                                                             Додаток № 22 

до рішення Вигодської селищної ради  

від   .03.2023  №___-27 /2023 

 

Звіт про виконання  

Програми проведення заходів територіальної оборони, формування 

підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2022-2025 роки (далі 

Програма) за 2022 рік  

 

І. Загальні відомості про Програму  

Програма проведення заходів територіальної оборони, формування 

підрозділу та штабу територіальної оборони на  2022-2025 роки затверджена 

рішенням Вигодської селищної ради від 22.12.2021 № 1199-13/2021. 

Кінцевий термін виконання Програми – 31 грудня 2025 року. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є створення належних умов для заходів формування 

підрозділу та штабу району територіальної оборони у 2022-2025 роках, 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 Калуського району до участі в обороні, 

вирішення комплексу завдань, щодо підготовки до захисту у разі збройної агресії 

або відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони. 

 

ІІІ. Основні завдання  Програми 

Програма передбачає такі завдання: 

- 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. 

 



 

 ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

 Проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та 

штабу територіальної оборони на  2022-2025 роки. 

  

 V.Фінансування Програми 

 В 2022 році на виконання Програми кошти з місцевого бюджету не 

виділялись. 

 

Начальник відділу з надзвичайних ситуацій,  

мобілізаційної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами апарату 

Вигодської селищної ради                                                           Наталія ШОПОНЯК 
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