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5.Напрями діяльності та заходи Програми
№
з/
п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритети і

завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання

Виконавці Обсяги фінансування (тис.грн) Очікуваний 
результат

В
сь

ог
о

У тому числі за роками

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 

2

Проведення 
зовнішньго та 
внутрішнього 
поточного 
ремонту   
будівель 
Чортківського 
РТЦК та СП. 
Облаштування 
робочих місць 
особового 
складу. 

Організація, 
управління 
оборонною та 
мобілізаційною 
підготовкою та 
мобілізацією

Придбання будівельних 
матеріалів,
металопластикових
конструкцій  для  заміни
вікон,  дверей  в
приміщенях.  Проведення
монтажних,
оздоблювальних робіт. 
Придбання  меблів,
офісної  та  комп’ютерної
техніки,  витратних
матеріалів та канцтоварів.

Забезпечення
функціонування  системи
оповіщення,  пунктів
збору  та  відправки
мобілізаційних  ресурсів
під  час  мобілізації
(придбання  матеріалів
для  укомплектування
бази  пунктів  збору,
харчування
військовослужбовців,
друк
документів, виготовлення
обладнання елементів

2022-2024
р.

2022-2024
р.

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК та СП 

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК та СП 

180,000

150,000

60,000

50,000

60,000

50,000

60,000

50,000

Приведення  у
пристойний
вигляд
будівель
Чортківського
РТЦК та СП ,
та
забезпечення
їх  належного
функціонуван
ня  за
призначенням

Належна 
організація, 
управління 
оборонною та 
мобілізаційною
підготовкою та
мобілізацією

 системи  оповіщення,
придбання  витратних
матеріалів та канцтоварів
для  забезпечення  роботи
бази  мобілізаційного
розгортання



Придбання  паливо  -
мастильних  матеріалів  для
доставки
військовозобов’язаних  та
техніки  національної
економіки,  призваних  по
мобілізації  чи  на  збори,  з
Чортківського РТЦК та СП
на обласний збірний пункт і
військові частини.  

2022-2024
р.

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК та СП 

185,000 40,000 105,000 40,000 Своєчасна  і
якісна
відправка
мобілізаційни
х  ресурсів  на
території
МТГ  під  час
мобілізації  і
при
надзвичайном
у стані

Здійснення  методичного
забезпечення  підготовки на
території громади , участь у
навчаннях  тренуваннях,
проведення  навчальних
стрільб із стрілецької зброї,
підготовка учбових об’єктів
до стрільби , оплата послуг
по  доставці
військовозобов’язаних  на
військові полігони та інших
заходах  з  питань
територіальної оборони. 

2022-2024
р.

 Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК  та  СП,  в/ч  А-
7167  

180,000 80,000 20,000 80,000 Створення
належних умов
для
функціонуванн
я  загону
територіальної
оборони



4 Батальйон  
територіальної 
оборони

Охорона  та  оборона
важливих  об’єктів  в
особливий  період.
Забезпечення  паливно-
мастильними  матеріалами
загону  територіальної
оборони  для  доставки
наряду на об’єкти охорони

2022-2024
р.

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК  та  СП,  в/ч  А-
7167, 

40,000 20,000 00,000 20,000

5 Забезпечення
функціонуванн
я  системи
військового
обліку  жителів
Чортківської
МТГ

Організація  військового
обліку  жителів  МТГ  в
Чортківському  РТЦК  та
СП,   установах,
організаціях  та  на
підприємствах
(виготовлення  бланків,
журналів,  книг,  схем,
плакатів). 

2022-2024
р.

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК та СП, відділ з
питань  надзвичайних
ситуацій
мобілізаційної  та
оборонної  роботи
міської ради  

60,000 20,000 20,000 20,000 Створення
належних
умов для

функціонуван
ня системи
військового

обліку

6. Організація
обліково-
призовної
роботи  та  на
військову
службу  за
контрактом 

Виготовлення відповідних 
бланків для формування 
особових справ кандидатів 
відібраних на військову 
службу по контракту , 
призовників і 
військовозобов’язаних під 
час приписки до призовної 
дільниці, облікових книг, 
журналів та 
формалізованих документів
для проведення призову 

2022-2024
р.

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК та СП, відділ з
питань  надзвичайних
ситуацій
мобілізаційної  та
оборонної  роботи
міської ради 

60,000 20,000 20,000 20,000 Створення
умов для
належної

організації
ведення

роботи по
залученню

жителів МТГ
на військову

службу в
Збройні Сили

України



Організація оповіщення 
призовників і 
військовозобов’язаних, які 
підлягають черговому 
призову (придбання 
конвертів та марок для 
пересилки повісток)

Придбання  паливо  -
мастильних  матеріалів  для
доставки  призовників  та
контрактників  в  обласний
збірний  пункт  навчальні
центри  та  військові
частини.  

2022-2024
р.

2022-2024
р.

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК та СП, відділ з
питань  надзвичайних
ситуацій
мобілізаційної  та
оборонної  роботи,
міської ради 

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК та СП, 

30,000

60,000

10,000

20,000

10,000

20,000

10,000

20,000

7 Військово-
патріотичне
виховання
молоді

Виготовлення наочної 
агітації військового 
напрямку, проведення 
військово-патріотичних та 
культурно-просвітницьких 
заходів 

2022-2024
р.

Чортківська  міська
рада,  Чортківський
РТЦК та СП,

45.000 10.000 25.000 10.000 Підвищення
рівня

військово-
патріотичного

виховання
молоді

Загальний обсяг 
    990,0
00 330,00 330,000 330,000

Секретар  міської ради                                                                                                                                    Ярослав ДЗИНДРА




