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БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
XXVIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 15 лютого 2018 р.                                                  №  - VII 
 
Про внесення змін до Програми  
територіальної                оборони  
Богодухівського    району       на  
2017 – 2018 роки 
 
 

Відповідно  до  листа Богодухівської районної державної адміністрації 
від 12 лютого 2018 року № 01-08-02/610 щодо внесення змін до Програми 
територіальної оборони  Богодухівського району на 2017-2018 роки, 
затвердженої рішенням районної ради від 14 червня 2017 року №464-VII, 
керуючись статтею  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада   
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми територіальної оборони  Богодухівського 
району на 2017-2018 роки затвердженої рішенням районної ради від 14 червня 
2017 року №464-VII, а саме:  

 змінити обсяги фінансування заходів Програми на 2018 рік, 
розподіливши кошти між заходами Програми (додається). 

2. Фінансування заходів визначених у пунктах 3.1., 3.2.  Програми на 
2018 рік здійснити з районного бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 
населення (Ситник Л.М.). 
 
 

Голова районної ради       С.Ф.Панов 
 
 
 



Додаток 
до рішення районної ради 
від 15.02.2018 № - VII 
(XXVIII  сесія VII скликання) 

 
 

№ 
з/п Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

за роками (грн.) 

Загальні 
обсяги 

фінансу-
вання 
(грн.) 2017 2018 

Підрозділ 1. Підтримання техніки та озброєння підрозділів територіальної оборони у 
боєздатному стані для виконання завдань з  захисту органів державної влади, органів 

військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій 
1.3 Придбання запасних частин 

для техніки підрозділів 
територіальної оборони 

Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський  ОМВК  

1000 0 1000 

Усього за підрозділом 1 5000 8000 13000 
Підрозділ 2. Утримання особового складу підрозділів територіальної оборони при 
підготовці до виконання та виконанні завдань з захисту органів державної влади, 
органів військового управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій 
2.2. Здійснення поточного 

ремонту та облаштування 
приміщень штабу 
територіальної оборони  

Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

0 0 0 

2.3. Продовольче забезпечення 
особового складу 
підрозділів територіальної 
оборони при проведенні 
занять та навчань у пункті 
постійної дислокації  та у 
польових умовах. 
Придбання з цією метою 
супутніх товарів господ-
дарського призначення 

Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

0 0 0 

2.4. Забезпечення спеціальним 
обмундируванням та 
засобами індивідуального 
захисту особового складу 
підрозділів територіальної 
оборони при  проведенні з 
ними  занять та навчань 

Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

0 0 0 

Усього за підрозділом 2 10000  14000 24000 

Підрозділ 3. Навчання особового складу підрозділів територіальної оборони виконанню 
завдань з  захисту органів державної влади, органів військового управління, охорони та 
оборони важливих об’єктів і комунікацій 
3.1. Забезпечення особового 

складу підрозділів засобами 
зв’язку,  оргтехнікою, 
учбовим обладнанням при 
проведенні занять та 
навчань з виконання ними 
обов’язків за призначенням 
(стенди, ПЕОМ, принтер зі 

Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

9000 31000 40000 



2 

№ 
з/п Зміст заходу Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування  

за роками (грн.) 

Загальні 
обсяги 

фінансу-
вання 
(грн.) 2017 2018 

сканером (МФУ), проектор, 
цифровий фотоапарат, 
дошка настінна,  
канцелярські прилади, 
засоби радіозв’я-зку) 

3.2. Перевезення особового 
складу підрозділів терито-
ріальної оборони при 
проведенні з ними занять, 
навчань та зборів 

Богодухівська районна 
державна адміністрація, 
Богодухівський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

2000 24000 26000 

Усього за підрозділом 3 11000 55000 66000 

   Разом за Програмою 31000 89000 120000  
 
 

Заступник голови  
Богодухівської районної ради                                 Р.І.Ярошенко 
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