
                                                              Інформація
про виконання Програми територіальної оборони Чугуївського району
Харківської області на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням районної

ради від 22.11.2016 року

Програма  територіальної  оборони  Чугуївського  району  Харківської
області на 2016-2017 роки (далі – Програма) була розроблена на підставі Закону
України  «Про  оборону  України»,  Указу  Президента  України  від  23.09.2016
№ 406/2016 «Про Положення про територіальну оборону». 

Загалом мета Програми досягнута.
Чугуївською районною державною адміністрацією спільно з Чугуївським

районним  військовим  комісаріатом  відпрацьовано  документи  та  заходи  з
питань територіальної оборони району.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.11.2016
№  433  «Про  організацію  територіальної  оборони  Чугуївського  району»,
затверджено  Положення  про  штаб  територіальної  оборони  Чугуївського
району, його персональний та посадовий склад. 

Документи з  питань територіальної  оборони Чугуївського району були
неодноразово  перевірені  відділом  територіальної  оборони  Харківського
обласного  військового  комісаріату  та  управлінням  територіальної  оборони
оперативного командування «Схід», а в лютому 2017 року документи та заходи
територіальної  оборони  Чугуївського  району  були  перевірені  посадовими
особами штабу Сухопутних військ Збройних Сил України.

У  період  з  07  по  16  вересня  2017  року  на  базі  навчального  полігону
Харківського  Національного  університету  цивільного  захисту  України
проведено  навчальні  збори  з  загоном  територіальної  оборони  Чугуївського
об’єднаного  районного  військового  комісаріату,  під  час  яких  відбувалися
заняття (загальна кількість - 50 годин) з таких предметів:

правова підготовка,
військово-психологічна підготовка,
статути Збройних сил України,
тактична підготовка,
вогнева підготовка,
військово-медична підготовка,
інженерна підготовка,
підготовка зі зв’язку.
Протягом  2016-2017  років  систематично  (згідно  з  планом)  з  особовим

складом ядра роти охорони та загонів оборони проводилися заняття з тактико-
спеціальної  та  розвідувальної  підготовки.  Заняття  проводилися  на  базі
Чугуївського об’єднаного районного військового комісаріату.

Робота  з  питань  територіальної  оборони  перебувала  на  постійному
контролі керівництва Чугуївської районної державної адміністрації.

        



Для  виконання  заходів  територіальної  оборони  згідно  з  Програмою
територіальної  оборони  району  планувалося  в  2016-2017  роках  виділення
коштів у сумі 845 тис. гривен.

Чугуївському  об’єднаному  районному  військовому  комісаріату
відповідно до пункту 2.5 «Придбання для особового складу загонів оборони
карематів та спальних мішків» Підрозділу 2 Програми «Утримання особового
складу  підрозділів  територіальної  оборони  при  підготовці  до  виконання  та
виконанні  завдань  захисту  органів  державної  влади,  органів  військового
управління,  охорони  та  оборони  важливих  об’єктів  і  комунікацій»,  була
виділена субвенція у розмірі 145 тис. грн, але через різні причини кошти не
використані.

Ураховуючи  вищезазначене  та  у  зв’язку  із  закінченням  терміну  дії
Програми, пропоную зняти її з контролю як таку, що виконана.

   

Головний спеціаліст з питань оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи  
та взаємодії з правоохоронними органами
відділу з юридичних питань і оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи  
та взаємодії з правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації                                                      О.М. Грищенко
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