
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми територіальної оборони Чугуївського району

Харківської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням  районної ради
від 20 грудня 2017 року

Програма територіальної оборони Чугуївського району Харківської області
на 2018-2019 роки (далі – Програма) розроблена на підставі  Закону України
«Про оборону України», Указу Президента України від 23.09.2016 № 406/2016
«Про  Положення  про  територіальну  оборону  України»  та  передбачала
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; боротьби з диверсійними та іншими незаконно
створеними  збройними  формуваннями;  матеріально-технічного  забезпечення
потреб особового складу та підрозділів територіальної оборони при проведенні
занять, тренувань та навчань. 

 На сьогодні  створені умови для вжиття відповідних додаткових заходів
щодо удосконалення:

організації  та  підтримання  у  постійній  готовності  системи  управління
територіальною обороною в районі;

взаємодії  районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого
самоврядування, правоохоронних органів і органів військового управління при
підготовці до виконання та при виконанні завдань територіальної оборони;

військово-патріотичного  і  духовно-морального  виховання  населення,
прищеплення  почуття  особистої  відповідальності  за  захист  Батьківщини,
селища, села, своєї родини; 

системи  інформування  населення Чугуївського  району  Харківської
області щодо надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру в
умовах особливого періоду;

системи  підтримання  у  постійній  готовності  до  використання  за
призначенням протирадіаційних укриттів і захисних споруд;

підготовки  комунального  некомерційного  підприємства  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  до  прийому  поранених  та
постраждалих.

охорони  та  оборони  важливих  об’єктів  і  комунікацій  життєдіяльності
району в умовах особливого періоду;

тактичної,  тактико-спеціальної,  інженерної,  вогневої,  медичної  та
психологічної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
за рахунок районного бюджету був передбачений на суму 719,000 тис. грн, з
них на 2018 рік – 290,000 тис. грн; на 2019 рік – 429,000 тис. грн.

Протягом 2018-2019 років проведена певна робота з виконання означеної
Програми:



Чугуївською районною державною адміністрацією спільно з Чугуївським
об’єднаним  районним  військовим  комісаріатом  Харківської  області
відпрацьовані документи та заходи з питань територіальної оборони району;

видано  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від
18.11.2016  №  433  «Про  організацію  територіальної  оборони  Чугуївського
району»  (із  змінами),  де  затверджено  Положення  про  штаб  територіальної
оборони  Чугуївського  району,  персональний  та  посадовий  склад  штабу
територіальної оборони;

документи щодо питань територіальної оборони Чугуївського району були
неодноразово  перевірені  відділом  територіальної  оборони  Харківського
обласного  військового  комісаріату  та  управлінням  територіальної  оборони
оперативного  командування  «Схід»,  а  в  листопаді  2019  року  документи  та
заходи територіальної оборони Чугуївського району були перевірені робочою
групою командування Сухопутних військ Збройних Сил України;

в  серпні-вересні  2018  року  на  базі  навчального  полігону  Харківського
Національного університету цивільного захисту України проведені  навчальні
збори  з  загоном  оборони  Чугуївського  об’єднаного  районного  військового
комісаріату;  

протягом 2018-2019 років систематично (згідно плану) з особовим складом
ядра  роти  охорони  та  загонів  оборони  проводилися  заняття  з  тактико-
спеціальної підготовки, 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
виділено коштів у сумі 100,0 тис. грн. Чугуївському об’єднаному районному
військовому  комісаріату  Харківської  області  для  облаштування  системи
відеонагляду.

Всього на виконання Програми за рахунок субвенцій місцевих бюджетів
виділено коштів  на суму 247,00 тис. грн, з яких 174,000 тис. грн із за різних
причин були не  реалізовані  та повернуто,  як   не використанні.  У зв’язку  з
можливостей районного бюджету кошти на виконання Програми не надано.

В цілому можна зробити висновок, що мета Програми досягнута. 
Ураховуючи  вищезазначене  та  у  зв’язку  із  закінченням  терміну  дії

Програми територіальної оборони Чугуївського району Харківської області на
2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20 грудня 2017 року,
просимо зняти її з контролю як таку, що виконана.

Старший інспектор сектору з питань
оборонної, мобілізаційної, режимно- 
секретної роботи та взаємодії із
правоохоронними органами апарату
районної державної                                                                     Василь ЛЕВЧЕНКО
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