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З  обласного   бюджету  на  виконання  
заходів  Програми  виділено –  

2 млн. грн. на матеріально-технічне 
забезпечення стрілецького батальйону 

територіальної оборони предметами 
бойового обмундирування та екіпірування, 

наметами тощо. 



Метою Програми є:  
 Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності 
держави, налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних Сил України та 
місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.  
Комплексне здійснення заходів щодо:  
 підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони важливих 

стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони державного кордону;  

 матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та підрозділів 
територіальної оборони;  

 створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу 
підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням шляхом 
проведення навчань та тренувань з практичного 

      відпрацювання навичок бойової підготовки.  



Основними завданнями Програми є:  
 координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, органів військового управління в забезпеченні ефективної 
реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині 
організації територіальної оборони області;  

 комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних із здійсненням заходів 
територіальної оборони;  

 матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони, в тому числі 
загонів територіальної оборони;  

 проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової 
підготовки підрозділами територіальної оборони;  

 організація своєчасної доставки документів штабу зони територіальної оборони з 
обмеженим доступом до штабів районів територіальної оборони в мирний час та 
особливий період. 



Виконання Програми дасть змогу:  
 активізувати діяльність органів виконавчої влади, пов’язану з організацією 

територіальної оборони, удосконалити механізм координації роботи із 
залучення до цього процесу місцевих органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування;  

 забезпечити боєздатність загонів територіальної оборони шляхом:  
 - матеріально-технічного забезпечення обмундируванням, взуттям, 

бронежилетами, амуніцією, наметами для розгортання в польових умовах;  
 - організації проведення навчань, зборів, тренувань загонів територіальної 

оборони. 
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