УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
ХХVІ сесія
від 22.02.2018 р.

VІІ скликання
№ 276

Про затвердження районної Програми
«Територіальна оборона на 2018 рік»
Розглянувши районну Програму «Територіальна оборона на 2018 рік»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму «Територіальна оборона на 2018 рік»
(додається).
2. Відповідальним за виконання завдань Програми забезпечити їх
виконання у повному обсязі та до 15 січня 2019 року надати інформацію про
хід виконання заходів у районну раду.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення
діяльності депутатів, законності, правопорядку і прав людини.
Голова ради

В.М.Троц

Додаток
до рішення районної ради
від 22.02. 2018 р № 276
РАЙОННА ПРОГРАМА
«Територіальна оборона на 2018 рік»
(далі - Програма)
1. Паспорт Програми
1.
2.
3.
4.

Ініціатор
розроблення
Програми
Розробник Програми
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми

Олевська райдержадміністрація
Олевська райдержадміністрація
Олевський районний військовий комісаріат
Олевська районна державна адміністрація
Олевський районний військовий комісаріат,
Олевська райдержадміністрація
2018 рік

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні Районний бюджет
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для 200,0 тис. грн.
реалізації Програми, усього
Головний
розпорядник
Олевська районна державна адміністрація
коштів

7.
8.
9.

2. Загальна характеристика Програми
Районна Програма «Територіальна оборона на 2018 рік» (далі - Програма)
розроблена відповідно до положень Конституції України, законів України «Про
оборону України», п. 2 ст. 6, ст. 8, ст. 10 Закону України «Про правовий режим
воєнного стану», «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову
мобілізацію», Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016
(дск) «Про Положення про територіальну оборону України» та з метою належної
підготовки і забезпечення загонів оборони району, які будуть виконувати завдання
щодо захисту важливих об’єктів, які знаходяться на території району та мають
стратегічне значення.
Розробником Програми є районна державна адміністрація.
Співрозробник Програми - Олевський районний військовий комісаріат (далі
– РВК).
3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
У зв’язку зі складною суспільно-політичною ситуацією на сході України,
фактами неприхованої агресії з боку незаконно створених збройних формувань
проросійського спрямування, що становить загрозу посягання на територіальну

цілісність України, продовжує існувати необхідність забезпечення підрозділів
територіальної оборони матеріальними засобами, нарощування їх здатності давати
адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам.
Програмою передбачено надання допомоги Олевському районному
військовому комісаріату у забезпеченні проведення підготовчих заходів з
територіальної оборони району відповідно до Указу Президента України від 23
вересня 2016 №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України».
4. Визначення мети Програми
Метою Програми є здійснення заходів щодо покращення матеріальнотехнічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної
оборони, які формуються Олевським районним військовим комісаріатом,
індивідуальними засобами захисту, засобами зв’язку, предметами речового майна
і спорядження, паливно-мастильними матеріалами, для підтримання їх
боєготовності як в ході підготовки, так і під час виконання ними визначених
завдань в районі ведення територіальної оборони.
5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки виконання програми
Програма передбачає по можливості бюджетних надходжень розв’язання
проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів
територіальної оборони району територіальної оборони.
Виконання програми надасть можливість виконати вимоги щодо здійснення
матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які
формуються Олевським районним військовим комісаріатом.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2018 року.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми, становить
200,0 тис. грн.
Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
Всього, тис. грн.
виконання Програми

2018 рік, тис.
грн.

Обсяг ресурсів, усього: (грн.)

200,0

200,0

у тому числі:
районний бюджет

200,0

200,00

6. Перелік завдань (напрямів), заходів Програми та результативні показники
Результативним показником ефективності виконання заходів програми є
фінансове
забезпечення
матеріально-технічними
засобами
підрозділів
територіальної оборони району на суму 200,0 тис. гривень.

№
з/
п

Назва завдання

1

2

Придбання продукції оборонного
призначення, предметів речового
майна і спорядження, продовольства
та бутильованої води, засобів
захисту, зв’язку, пально-мастильних
матеріалів, друкованої та супутньої
продукції, офісної та комп’ютерної
техніки,
пакетів
програмного
забезпечення та інформаційних
систем,
електротехнічного
обладнання,
освітлювального
устаткування, радіо-, телевізійної,
комунікаційної, телекомунікаційної
та
супутньої
апаратури
й
обладнання,
фармацевтичної
продукції та засобів особистої
1.
гігієни, транспортного обладнання
та допоміжного приладдя до нього,
оборонного обладнання, спортивних
товарів, оптичного та високоточного
обладнання,
меблів,
меблеводекоративних виробів, побутової
техніки,
промислової
техніки,
конструкцій
та
конструкційних
матеріалів, допоміжної будівельної
продукції, закупівля транспортних
послуг, послуг у сфері військової
оборони,
будівельних
робіт,
архітектурних,
будівельних,
інженерних та інспекційних послуг

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

3

4

5

Орієнтовні
Джерела
обсяги
фінансування фінансування
(тис. грн.)

6

Закупівля
продукції
оборонного
призначення, предметів речового
майна і спорядження, продовольства
та бутильованої води, засобів
захисту, зв’язку, пально-мастильних
матеріалів, друкованої та супутньої
продукції, офісної та комп’ютерної
техніки,
пакетів
програмного
Олевська
забезпечення
та
інформаційних
районна
систем,
електротехнічного
державна
обладнання,
освітлювального
адміністрація,
устаткування, радіо-, телевізійної,
Олевський
комунікаційної, телекомунікаційної
районний
та супутньої апаратури й обладнання,
військовий
фармацевтичної продукції та засобів
Кошти
комісаріат,
особистої гігієни, транспортного 2018 рік
районного
головний
обладнання та допоміжного приладдя
бюджету
спеціаліст
з
до нього, оборонного обладнання,
режимноспортивних товарів, оптичного та
секретної
та
високоточного обладнання, меблів,
мобілізаційної
меблево-декоративних
виробів,
роботи апарату
побутової
техніки,
промислової
райдержадмініст
техніки,
конструкцій
та
рації
конструкційних
матеріалів,
допоміжної будівельної продукції,
транспортних послуг, послуг у сфері
військової оборони, будівельних
робіт, архітектурних, будівельних,
інженерних та інспекційних послуг

Усього:

7

200,0

200,0

Очікуваний результат

8
Придбання продукції оборонного
призначення, предметів речового
майна і спорядження, продовольства
та бутильованої води, засобів захисту,
зв’язку, пально-мастильних
матеріалів, друкованої та супутньої
продукції, офісної та комп’ютерної
техніки, пакетів програмного
забезпечення та інформаційних
систем, електротехнічного
обладнання, освітлювального
устаткування, радіо- телевізійної,
комунікаційної, телекомунікаційної та
супутньої апаратури й обладнання,
фармацевтичної продукції та засобів
особистої гігієни, транспортного
обладнання та допоміжного приладдя
до нього, оборонного обладнання,
спортивних товарів, оптичного та
високоточного обладнання, меблів,
меблево-декоративних виробів,
побутової техніки, промислової
техніки, конструкцій та
конструкційних матеріалів,
допоміжної будівельної продукції,
закупівля транспортних послуг,
послуг у сфері військової оборони,
будівельних робіт, архітектурних,
будівельних, інженерних та
інспекційних послуг для Олевського
районного військового комісаріату

7. Здійснення контролю за виконанням Програми
«Територіальна оборона на 2018 рік»
Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію районної
ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності
депутатів, законності, правопорядку і прав людини та заступника голови районної
ради Ковальчука О.С.
Заступник голови
районної ради

О.С. Ковальчук

