
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

2022 року

Про затвердження Програми надання 
фінансової підтримки військовій частині 
А7073 на 2022 - 2024 роки

З метою покращення матеріально-технічного забезпечення військової 
частини А7073, вжиття заходів з організації, підготовки та розв’язання 
нагальних проблем повноцінної роботи та ефективного виконання завдань 
територіальної оборони, відповідно до Закону України «Про основи 
національного спротиву», керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», за погодженням із постійною комісією з питань 
бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури, 
молоді і спорту Володимирецької селищної ради, селищна рада.

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки військовій 
частині А7073 на 2022 - 2024 роки, що додається.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради, при 
формуванні бюджету Володимирецької територіальної громади на відповідні 
роки, передбачати видатки на реалізацію заходів Програми в межах наявних 
фінансових ресурсів.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті 
Володимирецької селищної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Володимирецької селищної ради з питань бюджету, фінансів та 
соціальної політики, охорони здоров'я, освяти,/культури, молоді і спорту (голова 
комісії -  Анатолій БОВА).

Селищний голов Василь КОВЕПЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Володимирецької
селищної ради
Г̂к 2022 року №

П Р О Г Р А М А
надання фінансової підтримки військовій частині А7073 на 2022 - 2024 роки

І. Паспорт
Ініціатор: Володимирецька селищна рада, військова частина А7073

Розробник Програми: відділ містобудування, архітектури, надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи селищної ради

Відповідальний виконавець: Володимирецька селищна рада

Співвиконавці: Рівненський обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки (далі Рівненський ОТЦКСП), військова частина А7032, 
військова частина А7073

Термін виконання: 2022 - 2024 роки

Обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування Потреба в коштах, тис. грн.
2022 рік 2023 рік 2024 рік

Бюджет Володимирецької селищної 
територіальної громади

49,9 49,9 49,9

П. Загальні положення
У зв’язку зі складною ситуацією на сході нашої держави та загрозою 

відкритої агресії з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової і 
мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових 
формувань України на рівні, що гарантує реагування на загрози національній 
безпеці держави, необхідно проводити постійну роботу щодо підготовки 
територіальної оборони до участі в русі національного спротиву, налагодження 
чіткої системи військового обліку, забезпечення виконання завдань 
територіальної оборони.

Для забезпечення повноцінної роботи військової частини А7073 існує 
потреба в забезпеченні ресурсів з державного бюджету.



програма надання фінансової підтримки військової частини А7073 на 
2022 - 2024 роки (далі -  Програма) розроблена у відповідності із Законами 
України «Про основи національного спротиву», «Про оборону України», з 
метою покращення матеріально-технічного забезпечення, вжиття заходів з 
організації, підготовки та розв’язання нагальних проблем повноцінної роботи та 
ефективного виконання завдань територіальної оборони.

III. Мета Програми
Метою Програми є створення належних умов для функціонування 

новоствореного батальйону територіальної оборони, покращення його 
матеріально-технічного забезпечення, забезпечення державного суверенітету та 
незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності 
Збройних Сил України та сил територіальної оборони (національного 
спротиву), готовності до дій в особливий період та воєнний час.

IV. Завдання і заходи Програми
1. Проведення поточного ремонту:

- приміщень для перебування особового складу;
- приміщень для зберігання озброєння та військової техніки;
- складських приміщень для зберігання матеріально-технічних запасів;
- інженерних мереж.
Придбання будівельних матеріалів.

Володимирецька селищна рада. 
Рівненський ОТЦКСП.
Військові частини А7032, А7073 
Термін: 2022 — 2024 роки

2. Придбання меблів, канцелярських та господарських товарів.
Володимирецька селищна рада. 
Рівненський ОТЦКСП.
Військові частини А7032, А7073 
Термін: 2022 — 2024 роки

3. Придбання паливно-мастильних матеріалів, оплата транспортних 
послуг для забезпечення доставки резервістів та військовозобов’язаних на 
навчальні збори, до місць проведення занять у системі «Єдиного 
Всеукраїнського Стрілецького Дня», забезпечення заходів вивчення приписного 
складу окремого батальйону територіальної оборони під час мобілізаційного 
тижня, забезпечення перевезення зброї та боєприпасів з військових баз (складів) 
до місця формування окремого батальйону територіальної оборони.

Володимирецька селищна рада. 
Рівненський ОТЦКСП.
Військові частини А7032, А7073 
Термін: 2022 — 2024 роки



4. Придбання комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним 
забезпеченням, оргтехніки та витратних матеріалів для їх заправки, відновлення 
і обслуговування.

Володимирецька селищна рада.
Рівненський ОТЦКСП.
Військові частини А7032, А7073
Термін: 2022 — 2024 роки

V. Очікувані результати
Реалізація Програми передбачає створення належних умов для 

функціонування новоствореного батальйону територіальної оборони, 
покращення його матеріально-технічного забезпечення, забезпечення 
державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і 
мобілізаційної готовності Збройних Сил України та сил територіальної оборони 
(національного спротиву), готовності до дій в особливий період та воєнний час.

VI. Фінансування заходів Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

місцевого бюджету (бюджет Володимирецької селищної територіальної 
громади), що передаються у вигляді субвенції державному бюджету, інших 
джерел фінансування, що не заборонені законодавством.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку.

VII. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється Володимирецькою 

селищною радою.

в  -Секретар селищної ради __—-——— Юрі й БЛИЩИК



Додаток до Програми

Прогнозні обсяги та джерела фінансування 
Програми надання фінансової підтримки військовій частини А7073

на 2022 - 2024 роки

п/п Вид видатків
Обсяг запланованих 

коштів, тис, грн.
2022 2023 2024

Джерела
фінансування

Виконавець
заходу

1. Проведення поточного ремонту:
- приміщень для перебування 
особового складу;
- приміщень для зберігання 
озброєння та військової 
техніки;
- складських приміщень для 
зберігання
матеріально-технічних запасів;
- інженерних мереж.
Придбання будівельних
матеріалів.

39,9 10,0 10,0 Бюджет
Володимирецької

селищної
територіальної

громади

Рівненський 
обласний 

територіальний 
центр 

комплектування 
та соціальної 

підтримки 
Військова 

частина А7032 
Військова 

частина А7073

2. Придбання меблів,
канцелярських та
господарських товарів.

10,0 10,0 10,0 Бюджет
Володимирецької

селищної
територіальної

громади

Рівненський 
обласний 

територіальний 
центр 

комплектування 
та соціальної 

підтримки 
Військова 

частина А7032 
Військова 

частина А7073



№
п/п Вид видатків

Обсяг запланованих 
коштів, тис, грн.

2022 2023 2024

Джерела
фінансування

Виконавець
заходу

Придбання
паливно-мастильних матеріалів, 
оплата транспортних послуг 
для забезпечення доставки 
резервістів та 
військовозобов’язаних на 
навчальні збори, забезпечення 
заходів вивчення приписного 
складу окремого батальйону 
територіальної оборони під час 
мобілізаційного тижня, 
забезпечення перевезення зброї 
та боєприпасів з військових баз 
(складів) до місця формування 
окремого батальйону 
територіальної оборони._______

9,9 9,9 Бюджет
Володимирецької

селищної
територіальної

громади

Рівненський 
обласний 

територіальний 
центр 

комплектування 
та соціальної 

підтримки 
Військова 

частина А7032 
Військова 

частина А7073

Придбання 
техніки з 
програмним 
оргтехніки

комп ютерної 
ліцензійним 

забезпеченням, 
та витратних

матеріалів для їх заправки, 
відновлення і обслуговування.

20,0 20,0 Бюджет
Володимирецької

селищної
територіальної

громади

Рівненський 
обласний 

територіальний 
центр 

комплектування 
та соціальної 

підтримки 
Військова 

частина А7032 
Військова 

частина А7073
Всього 49,9 49,9 49,9

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК


