
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від  21 
січня 2022 року №1135-VIII «Про затвердження програми національного 

спротиву та територіальної оборони Арцизької міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки» 

                 На підставі статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування 

та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з урахуванням 

рішення Арцизької міської ради від 07 березня 2022 року, рішень виконавчого 

комітету Арцизької міської ради від 06 травня 2022 року № 84, від 03 червня 

2022 року № 101, від 08 червня 2022 року № 115, від 12 липня 2022 року, з 

метою забезпечення паливно-мастильними матеріалами військової частини 

******, виконавчий комітет Арцизької міської ради  

     ВИРІШИВ: 

     1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 21 

січня 2022 року №1135-VIII «Про затвердження програми національного 

спротиву та територіальної оборони Арцизької міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки», а саме: 

     у пункті 8 та підпункті 8.1 розділу І програми національного спротиву та 

територіальної оборони Арцизької міської територіальної громади на 2022 – 

2024 роки цифри «2804,0» замінити цифрами «3004,0»: 

     викласти додаток 1, додаток 2 до програми національного спротиву та 

територіальної оборони Арцизької міської територіальної громади на 2022 – 

2024 роки у новій редакції (додатки 1,2 відповідно) 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  

міського голови. 

 

 

 
                                                                                                Проект рішення підготовлено 

                                                                                                фінансовим управлінням  

                                                                                                Арцизької міської ради 

    

. 

 



 

                                                                                                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                                                                          до рішення виконавчого комітету                               

                                                                                                                                          Арцизької міської ради 

                                                                                                                                                          від __вересня 2022 року №______ 

       

 

                                                                                                                                                                                  Додаток 1  

                                                                                                                                                                                  до програми національного спротиву  

                                                                                                                                                                                  та територіальної оброни Арцизької  

                                                                                                                                                                                  міської територіальної громади на  

                                                                                                                                                                                  2022-2024 роки 

Напрямки діяльності та заходи 
програми національного спротиву та територіальної оброни Арцизької міської територіальної громади  

на 2022-2024 роки 
 

№ 
з/
п 

Назва напрямку 
діяльності (пріоритетні завдання) 

Виконавці 
заходів 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

(тис. грн.) Очікуваний 
результат  

Усього 2022 2023 2024 

1 Навчання та підготовка особового складу 

підрозділів територіальної оборони та населення 

району в мирний час до національного спротиву 

та виконання підрозділами завдань за 

призначенням в умовах особливого періоду, 

правового режиму воєнного або надзвичайного 

стану 
Батальйон 

територіальної 

оборони, 

Болградський 

РТЦК та СП 

Бюджет   

міської 

територіальної 

громади 

шляхом 

передачі 

субвенції до 

Болградського 

районного 

бюджету 

 

75,0 25,0 25,0 25,0 

Підвищення рівня 

готовності 

населення громади 

до національного 

спротиву 

2 Утримання особового складу підрозділів 

територіальної оборони під час підготовки до 

виконання та виконання завдань з охорони та 

оборони важливих об’єктів і комунікацій 

регіонального та місцевого значення 

3 Організаційні та підготовчі заходи щодо 

координації спільних дій із суб’єктами 

територіальної оборони щодо виконання завдань 



№ 
з/
п 

Назва напрямку 
діяльності (пріоритетні завдання) 

Виконавці 
заходів 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

(тис. грн.) Очікуваний 
результат  

Усього 2022 2023 2024 

територіальної оборони в умовах особливого 

періоду, правового режиму воєнного або 

надзвичайного стану. 

4 Здійснення заходів щодо матеріально-технічного 

забезпечення потреб особового складу  1 відділу 

Болградського РТЦК та СП засобами захист, 

предметами речового майна і спорядження, одягу 

та взуття,  

паливно-мастильних матеріалів для підтримання 

боєготовності та ефективного виконання завдань 

щодо захисту території Арцизької територіальної 

громади. 

Арцизька міська 

рада 

Бюджет   

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

230,0 

 

 

 

 

 

 

 

230,0 

 

 

 

 

 

 

 

   Підтримання 

боєготовності та 

ефективного 

виконання завдань 

1відділу 

Болградського 

РТЦК та СП 

 

 

5 Забезпечення матеріально-технічними засобами 

необхідними для обладнання системи позицій 

взводних опорних пунктів (придбання предметів, 

матеріалів, послуг (крім комунальних)). 

Послуги з поточного ремонту мереж 

водопостачання та водовідведення будівлі 

Болградського РТЦК та СП за адресою: 

**************Арциз, Болградський район, 

Одеська область 

Арцизька міська 

рада, підрозділи 

військової 

частини ****** 

Бюджет   

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

200,0 200,0   Кругова оборона 

населеного пункту 

для захисту 

населення, 

цивільної та 

промислової 

інфраструктури, 

утримання в 

належному стані 

будівлі 

Болградського 

РТЦК та СП на 

території Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

6 Матеріально-технічне забезпечення військової 

частини  ******та Болградського РТЦК та СП, в 

тому числі: будівельні матеріали, оргтехніка, 

Арцизька міська 

рада, 

Болградський 

Бюджет   

Арцизької 

міської 

2499,0 2499,0   Комплексне 

розв’язання 

пріоритетних 



№ 
з/
п 

Назва напрямку 
діяльності (пріоритетні завдання) 

Виконавці 
заходів 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

(тис. грн.) Очікуваний 
результат  

Усього 2022 2023 2024 

пально-мастильні матеріали, прилади та 

обладнання з поліпшення умов 

життєзабезпечення, запчастини на автотранспорт 

РТЦК та СП, 

військова 

частина 

******, 

Фінансове 

управління 

Арцизької 

міської ради (в 

частині 

міжбюджетного 

трансферту 

територіальної 

громади  

завдань з 

забезпечення 

заходів 

національного 

спротиву та 

територіальної 

оборони, 

мобілізаційної 

підготовки та 

мобілізації, в 

умовах правового 

режиму воєнного 

стану 

 Разом   3004,0 2954,0 25,0 25,0  



                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                              до рішення виконавчого комітету                              

                                                                                                              Арцизької міської ради 

                                                                                                              від __вересня 2022 року №______ 
       

 

                                                                                                           Додаток 2                                           

                                                                                                           до програми національного спротиву  

                                                                                                           та територіальної оброни Арцизької  

                                                                                                           міської територіальної громади на  

                                                                                                           2022-2024 роки 

 

Ресурсне забезпечення 
програми національного спротиву та територіальної оборони  

Арцизької міської територіальної громади  
 на 2022 – 2024 роки 

 

Джерела фінансування 

Обсяг коштів, які пропонується залучити 
для виконання Програми, в тому числі за 

роками (тис. грн) 

2022 2023 2024 Усього 

Бюджет Арцизької міської територіальної 

громади  
2954,0 25,0 25,0 3004,0 

Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разом: 2954,0 25,0 25,0 3004,0 

 

 



     

 


