
Додаток 3 

ЗВІТ 

про результати виконання міської цільової програми «Забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2019-2021 роки» 

у першому кварталі 2021 року 
 

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 18.12.2018  № 1279 
 

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської 

ради 

Термін реалізації Програми: 2019 – 2021 роки 
 

1. Виконання заходів Програми 
 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 
Зміст заходів 

Термін 

виконан-

ня 

Виконавці 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис. 

грн. 

Річний обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді, 

тис. грн. 

Відсоток 

виконання 

заходу, 

% 

Інформація про 

виконання або 

причини невиконання 

заходу 

У мирний час 

1. Забезпечення 

готовності 

підрозділів 

територіальної 

оборони (ТрО) 

1.1. Придбання 

канцелярських товарів 

для штабу району ТрО 

2019-

2021 

 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН міської  

ради 

3,2 3,2 – – Розгляд фінансування 

заходів програми 

передбачається  

у ІІ-ІV кварталі  

2021 року 1.4. Оплата транспорт-

них послуг при 

перевезенні особового 

складу на полігон 

2019-

2021 

 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН міської  

ради 

44,4 44,4 – – 

В особливий період 

1. Забезпечення 

функціонування  

(життєдіяльності) 

підрозділів ТрО 

1.1. Забезпечення 

особового складу 

підрозділів ТрО 

речовим майном 

2019-

2021 

 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН міської  

ради 

499,81 – – – Фінансування заходів 

програми 

передбачається  

у разі оголошення 

особливого періоду 



№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 
Зміст заходів 

Термін 

виконан-

ня 

Виконавці 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис. 

грн. 

Річний обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді, 

тис. грн. 

Відсоток 

виконання 

заходу, 

% 

Інформація про 

виконання або 

причини невиконання 

заходу 

  

 

1.2. Забезпечення 

особового складу  

підрозділів ТрО 

спальними мішками 

2019-

2021 

 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН міської 

ради 

69,46 – – – Фінансування заходів 

програми 

передбачається  

у разі оголошення 

особливого періоду 

 

 

1.3. Забезпечення 

особового складу  

підрозділів ТрО 

каріматами 

2019-

2021 

 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН міської  

ради  

27,18 – – – Фінансування заходів 

програми 

передбачається  

у разі оголошення 

особливого періоду 

 

 

1.4. Забезпечення 

особового складу 

підрозділів ТрО 

бронежилети типу  

«Корсар М3»  

2019-

2021 

 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН міської 

 ради 

875,8 – – – Фінансування заходів 

програми 

передбачається  

у разі оголошення 

особливого періоду 

 

 

1.5. Забезпечення 

особового складу 

підрозділів ТрО 

індивідуальними 

засобами захисту 

(шолом кулезахис-ний)  

2019-

2021 

 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН міської  

ради 

483,2 – – – Фінансування заходів 

програми 

передбачається  

у разі оголошення 

особливого періоду 

 

 

1.6. Забезпечення 

підрозділів ТрО  

переносними 

радіостанціями типу 

«MOTOROLA» 

dp4400, dp4800 

 

2019-

2021 

 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН міської  

ради 

330,7 – – – Фінансування заходів 

програми 

передбачається  

у разі оголошення 

особливого періоду 

 

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради М.В. Дідківський 


