
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

______________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___»___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про Програму забезпечення добровольчого 
формування територіальної оборони 
Олександрійської територіальної громади 
на 2022-2023 рік 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів 
України «Про оборону України», «Про основи національного спротиву», «Положення про 
добровольчі формування територіальних громад» затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2021 № 1449 та «Порядку організації, забезпечення та 
проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання 
завдань територіальної оборони» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29.12.2021 № 1447, введення в Україні правового режиму воєнного стану, з метою сприяння 
обороноздатності держави та забезпечення здійснення заходів з підготовки добровольчого 
формування територіальної громади, враховуючи рішення виконавчого комітету від 
__.__.2022 № ___ та висновки постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму забезпечення добровольчого формування територіальної 
оборони Олександрійської територіальної громади на 2022-2023 рік (додається). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної 
політики та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
___ ______ 2022 року № ____ 

Програма 
забезпечення добровольчого формування територіальної оборони  

Олександрійської територіальної громади 
на 2022-2023 рік 

 
І. Паспорт Програми 

забезпечення добровольчого формування територіальної оборони  
Олександрійської територіальної громади на 2022-2023 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

Командир добровольчого формування 
Олександрійської територіальної громади 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Законодавча база, дата, 
номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення 
програми, нормативні 
документи 
 
 
 
 
 
 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про оборону України», «Про основи 
національного спротиву», Указ Президента України 
від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в 
Україні», «Положення про добровольчі формування 
територіальних громад» затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449 , 
«Порядок організації, забезпечення та проведення 
підготовки добровольчих формувань територіальних 
громад до виконання завдань територіальної 
оборони» затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2021 № 1447 

3. Розробник програми Відділ оборонної і мобілізаційної роботи міської ради 

4. 
 Співрозробники  програми  

Військова частина А 7341, командир добровольчого 
формування Олександрійської територіальної 
громади 

5. 
 

Відповідальні виконавці 
програми 
 

Військова частина А-7341, командир добровольчого 
формування Олександрійської територіальної 
громади 

6. 
 

Головний розпорядник 
бюджетних коштів Управління справами Олександрійської міської ради 

7. 
 

 

Учасники програми 
 
 

Олександрійська міська рада, військова частина        
А7341, командир добровольчого формування 
Олександрійської територіальної громади 

8. Термін реалізації програми 01.08.2022 - 31.12.2023 
8.1. Етапи реалізації програми 01.08.2022 - 31.12.2022; 01.01.2023 - 31.12.2023 

9. 
 

Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконання 
програми 

Бюджет Олександрійської територіальної громади, 
інші джерела надходжень, не заборонені 
законодавством. 

10. 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів необхідних для 
реалізації програми, всього, 
у тому числі: 

3469,00 

10.1. - кошти Олександрійської 
територіальної громади 3469,00 

10.2. - кошти інших джерел - 
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І. Загальні положення 
 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про основи 
національного спротиву», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення 
воєнного стану в Україні», «Положення про добровольчі формування територіальних 
громад» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449, 
«Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань 
територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони» затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1447 та подання командира 
добровольчого формування Олександрійської територіальної громади від 21.07.2022 № 341/10. 

Програма спрямована на: 
- організацію взаємодії з питань територіальної оборони з органами державної влади, 

органами управління, сили і засоби яких залучаються до виконання завдань територіальної 
оборони у районі № 4 17 зони територіальної оборони України; 

- підготовку та виконання завдань національного спротиву в мирний час та особливий 
період; 

- забезпечення у межах відповідних видатків бюджету територіальної громади 
належного фінансування заходів національного супротиву місцевого значення та підготовки 
громадян України до національного спротиву; 

- сприяння створенню та оснащенню добровольчого формування територіальної 
громади; 

- сприяння підготовці територіальної громади та відповідної території до національного 
спротиву; 

- забезпечення життєдіяльності населення і  функціонування об’єктів інфраструктури 
на території громади; 

- сприяння популяризації участі в заходах національного спротиву. 
Програма передбачає координацію дій Олександрійської міської ради, старост 

старостинських  округів територіальної громади, військової частини А 7341, добровольчого 
формування Олександрійської територіальної громади, керівників підприємств, установ та 
організацій, ветеранських організацій та інших громадських формувань патріотичного 
спрямування, волонтерів для всебічного забезпечення та виконання вимог законодавчих 
актів у сфері забезпечення обороноздатності держави. 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 
Програма забезпечення добровольчого формування територіальної оборони 

Олександрійської територіальної громади на 2022-2023 рік спрямована на виконання 
повноважень міської ради у сфері національного спротиву визначених в Законі України «Про 
основи національного спротиву», «Положенні про добровольчі формування територіальних 
громад» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449 та 
«Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань 
територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони» затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1447. 

Прийняття Програми направлене на: 
- додаткове фінансування підготовки і оснащення добровольчого формування до 

ведення територіальної оборони на території громади та організації заходів підготовки 
громадян України до національного спротиву; 

- забезпечення умов для безпечного функціонування органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та органів військового управління; 

- забезпечення виконання завдань територіальної оборони щодо охорони важливих 
об’єктів і комунікацій, інших важливих об’єктів інфраструктури та об’єктів підвищеної 
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небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для 
життєдіяльності населення територіальної громади, боротьби з диверсійними та іншими 
незаконно створеними озброєними формуваннями; 

- підтримання безпеки і правопорядку, запровадження та здійснення заходів правового 
режиму воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її 
місцевостях. 

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету в умовах 
воєнного стану виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створеного 
добровольчого формування територіальної громади з бюджету міської ради та інших джерел, 
не заборонених законодавством, відповідно до ст. 23 Закону України «Про основи 
національного спротиву».  

Програма забезпечення добровольчого формування Олександрійської територіальної 
громади на 2022-2023 рік забезпечить розв’язання вищезазначених проблем, підвищення 
рівня виконання законодавства у сфері забезпечення обороноздатності держави, підвищення 
ефективності та оперативності роботи добровольчого формування територіальної оборони. 

 
ІІІ. Визначення мети програми 

 
Метою програми є: 
- реалізація основних напрямів удосконалення формування у членів добровольчого 

формування територіальної оборони високої патріотичної свідомості, національної гідності, 
готовності до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Батьківщини; 

- забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної і практичної 
підготовки членів добровольчого формування територіальної оборони до захисту України; 

- удосконалення форм і методів навчання членів добровольчого формування 
територіальної оборони основам військової справи; 

- узгодження дій органів місцевого самоврядування та місцевих органів військового  
управління щодо цілеспрямованої підготовки членів добровольчого формування 
територіальної оборони до виконання завдань за призначенням; 

- взаємодія добровольчого формування територіальної оборони з ветеранськими, 
волонтерськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування; 
підприємствами, установами та організаціями територіальної громади; 

- забезпечення виконання заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази 
добровольчого формування територіальної оборони; 

- оснащення добровольчого формування територіальної громади майном та 
спорядженням, засобами індивідуального захисту, зв’язку та спостереження; 

- забезпечення підготовки добровольчого формування до ведення територіальної 
оборони на території громади та організації заходів підготовки громадян України до 
національного спротиву; 

- будівництво та оснащення блокпостів на відповідній території територіальної 
громади, підготовка об’єктив критичної інфраструктури комунальної власності до охорони 
та оборони в умовах особливого періоду та правового режиму воєнного стану; 

- популяризація участі в заходах національного спротиву. 
 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  
обсяги та джерела фінансування, строки виконання 

 
Програма передбачає комплексне розв’язання проблем створення, комплектування, 

підготовки особового складу та матеріально-технічного забезпечення добровольчого 
формування територіальної громади, підготовки та оснащення блокпостів, інших інженерних 
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та оборонних споруд, об’єктів інфраструктури відповідної території до виконання завдань 
територіальної оборони. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених 
у бюджеті територіальної громади на зазначені цілі, та за рахунок інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством. 

Прогнозний обсяг витрат на реалізацію Програма забезпечення добровольчого 
формування територіальної оборони Олександрійської територіальної громади на 2022-2023 
рік викладено у розділі VII програми. 

Термін дії програми: 01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року. 
 

V. Перелік завдань програми, напрями діяльності,  
заходи програми та результативні показники 

 
Основні заходи, спрямовані на забезпечення виконання Програми: 

1. Забезпечення заходів з вивчення особовим складом добровольчого формування 
територіальної громади законодавства України щодо основ національного супротиву, 
нормативно правових актів з організації територіальної оборони та завдань покладених на 
добровольчі формування територіальної громади. 
  
 Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини      
А 7341, командир добровольчого формування. 

01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року 
 

 
2. Організація фінансування заходів з придбання майна та спорядження 

(обмундирування, спальні мішки, каримати, розгрузки), засобів індивідуального захисту 
(бронежилети, каски), засобів зв’язку та спостереження. польових палаток для оснащення і 
розміщення особового складу добровольчого формування територіальної громади з метою 
забезпечення підготовки та виконання завдань за призначенням.  

 
Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини       

А 7341. 
01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року 

 
 

3. Забезпечення фінансування додаткового придбання матеріалів, обладнання, 
інвентарю для повноцінного функціонування блокпостів та інших інженерних споруд 
оборонного призначення на території громади. 

 
Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини      

А 7341. 
01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року 

 
4. Забезпечення харчування (придбання сухих пайків) особового складу під час 

проведення колективного навчання добровольчого формування територіальної громади та 
під час виконання завдань за призначенням. 

 
 Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини      
А 7341; командир добровольчого формування 

01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року 
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5. Організація надання допомоги добровольчому  формуванню територіальної 
громади у створенні учбово-матеріальної бази для проведення теоретичної і практичної 
підготовки особового складу. 

 
 Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини      
А 7341; командир добровольчого формування. 

01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року. 
 

 
6. Організація забезпечення добровольчого формування територіальної громади 

медикаментами, необхідним обладнанням та інструментарієм, іншими медичним  
та господарським майном. 

 
Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини      

А 7341. 
01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року 

 
 

7. Фінансування закупівлі паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконан- 
ня завдань за призначенням добровольчого формування територіальної оборони. 

 
Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини      

А 7341. 
01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року 

 
 
8. Організація та проведення стрільб бойовими набоями з автоматичної зброї з 

особовим складом добровольчого формування територіальної громади, для чого виділити 
кошти для оренди автотранспорту для перевезення на місце стрільб та у зворотному 
напрямку.  

 
 Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини      
А 7341; командир добровольчого формування. 

01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року 
 

 
9. Забезпечення добровольчого формування територіальної громади комп’ютерною 

технікою, друкарським папером, канцелярським приладдям, статистичними та обліковими 
бланками, журналами обліку.  

 
Управління справами Олександрійської міської ради; командир військової частини      

А 7341 
01 серпня 2022 року – 31 грудня 2023 року 
 
10. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду проведення 

підготовки добровольчого формування до ведення територіальної оборони на території 
громади та організації заходів підготовки громадян України до національного спротиву. 

 
Відділ оборонної і мобілізаційної роботи міської ради; командир військової частини  

А 7341; командир добровольчого формування. 
Грудень 2022 року; грудень 2023 року 
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Очікувані результати. 

Виконання Програми дасть змогу своєчасно і якісно виконувати вимоги законів 
України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України щодо 
забезпечення і виконання заходів з підготовку добровольчого формування до ведення 
територіальної оборони на території громади та організації заходів підготовки громадян 
України до національного спротиву, забезпеченні умов для безпечного функціонування 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового 
управління, забезпечення виконання завдань територіальної оборони щодо охорони 
важливих об’єктів і комунікацій, інших важливих об’єктів інфраструктури та об’єктів 
підвищеної небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять 
загрозу для життєдіяльності населення, боротьби з диверсійними та іншими незаконно 
створеними озброєними формуваннями, підтримання безпеки і правопорядку, 
запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення 
на всій території України або в окремих її місцевостях. 

Виконання Програми забезпечить: 
- формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, 

вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і 
світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності 
країни; 

- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня 
фізичної підготовки та витривалості; 

- підвищення престижу військової служби, військово-професійної орієнтації молоді, 
формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави 
і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; 

- удосконалення матеріально-технічної бази та задоволення соціально-побутових 
потреб особового складу добровольчого формування територіальної оборони; 

- забезпечення підготовки добровольчого формування до ведення територіальної 
оборони на території громади та організації заходів підготовки громадян України до 
національного спротиву; 

- підготовка та оснащення блокпостів та інших інженерних споруд і об’єктів на 
території громади. 

- наявність умов для безпечного функціонування органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та органів військового управління на території громади; 

- виконання завдань територіальної оборони щодо охорони важливих об’єктів і 
комунікацій, інших важливих об’єктів інфраструктури та об’єктів підвищеної небезпеки; 

-  безперебійне функціонування підприємств, установ та організацій, які забезпечують 
життєдіяльність населення територіальної громади; 

- можливість участі в боротьбі з диверсійними та іншими незаконно створеними 
озброєними формуваннями; 

- підтримання безпеки і правопорядку, запровадження та здійснення заходів правового 
режиму воєнного стану на території громади. 

 
VI. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 
Контроль за виконанням Програми здійснюється першим заступником міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленком Ю.О. 
Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на 

начальника відділу оборонної і мобілізаційної роботи міської ради. 
Головний розпорядник бюджетних коштів: управління справами міської ради.  
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VII. Прогнозні розрахунки витрат на реалізацію Програми 
забезпечення добровольчого формування територіальної оборони  

Олександрійської територіальної громади на 2022-2023 рік 
 

№ 
з/п 

П
ер

ел
ік

 за
хо

ді
в 

пр
ог

ра
ми

 

С
тр

ок
 

ви
ко

на
нн

я 
за

хо
ду

 

В
ик

он
ав

ці
 

Д
ж

ер
ел

а 
фі

на
нс

ув
ан

ня
 

О
рі

єн
то

вн
і о

бс
яг

и 
фі

на
нс

ув
ан

ня
 

(в
ар

ті
ст

ь)
, т

ис
. г

рн
. 

О
чі

ку
ва

ни
й 

ре
зу

ль
та

т 

1. 

Придбання 
предметів 
довгострокового 
користування -
засоби 
індивідуального 
захисту 
(бронежилети, 
каски) 

2022 
– 

2023 
рік 

 
 
 
 
 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
А-7341 

 
 
 
 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 

джерела не 
заборонені 

законом 
 
 
 

600 

Забезпечення 
виконання завдань  
за призначенням 
добровольчого 
формування  
територіальної оборони 
 
 
 

2. 

Забезпечення 
фінансування 
придбання 
матеріалів, 
обладнання та 
інвентарю для 
функціонування 
блокпостів та 
інших інженерних 
споруд 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 150 

Забезпечення 
виконання завдань  
за призначенням 
добровольчого 
формування  
територіальної оборони 
 
 
 
 

3. 

Придбання 
речового майна та 
спорядження 
(обмундирування, 
спальні мішки, 
каримати, 
розгрузки) 

2022 
– 

2023 
рік 

 
 
 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

570 

Забезпечення 
виконання завдань  
за призначенням 
добровольчого  
формування  
територіальної оборони 
 

4. 

Придбання засобів 
зв’язку 
(переговорні 
пристрої)  
 
 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

340 

Забезпечення 
виконання завдань  
за призначенням 
добровольчого  
формування  
територіальної оборони 

5. 

Придбання 
генераторів 
 
 
 
  

2022 
– 

2023 
рік 

 
 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

200 

Забезпечення 
функціонування 
добровольчого  
формування 
підрозділу 
територіальної оборони 

6. 

Придбання 
польових палаток 
для розміщення 
особового складу 
підрозділів 
територіальної 
оборони 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

160 

Забезпечення 
функціонування 
добровольчого  
формування 
підрозділу 
територіальної оборони 
 



8 
 

7. 

Забезпечення 
освітлення та 
енергопостачання 
блокпостів 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

24 

Забезпечення 
виконання завдань  
за призначенням 
добровольчого  
формування  
територіальної оборони 

8. 

Придбання 
медичних аптечок, 
медикаментів та 
перев’язувальних 
матеріалів 
 

2022 
– 

2023 
рік 

 
 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

40 

Забезпечення 
виконання завдань  
за призначенням 
добровольчого  
формування  
територіальної оборони 

9. 

Придбання баків 
для води 
 
 
 
 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

10 

Забезпечення 
функціонування 
Добровольчого 
 формування 
підрозділу 
територіальної оборони 

10. 

Придбання 
прапорів України 
 
 
 
 

2022 
– 

2023 
рік 

 
 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

20 

Забезпечення 
функціонування 
добровольчого  
формування 
підрозділу 
територіальної оборони 

11. 

Придбання та 
встановлення 
обладнання відео-
спостереження 
 
 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

200 

Забезпечення 
контролю за 
ситуацією  
на місцевості та  
об’єктах з  
допомогою системи 
відеоспостереження 

12. 

Забезпечення 
високошвидкісним 
інтернет зв'язком 
Starlink  
 
 

2022 
– 

2023 
рік 

 
 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

80 

Забезпечення 
функціонування 
добровольчого  
формування 
підрозділу 
територіальної оборони 

13.  

Придбання засобів 
гігієни 
 
 
 
 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

10 

Забезпечення 
функціонування 
добровольчого  
формування 
підрозділу 
територіальної оборони 

14. 

Придбання посуду 
 
 
 
 
 

2022 
– 

2023 
рік 

 
 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

5 

Забезпечення 
функціонування 
добровольчого  
формування  
підрозділу 
територіальної оборони 

15. 

Придбання 
спостережних 
приладів 
(тепловізори, 
біноклі) 
 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

180 

Забезпечення 
виконання завдань  
за призначенням 
добровольчого  
формування  
територіальної оборони 
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16. 

Придбання 
комп’ютерної 
техніки та її 
обслуговування  

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

100 

Забезпечення 
функціонування 
добровольчого  
формування  
підрозділу 
територіальної оборони 

17. 

Придбання 
канцелярських 
товарів, бланків, 
друкарського 
паперу, мішеней 
для стрільби 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

100 

Забезпечення 
функціонування 
добровольчого  
формування  
підрозділу 
територіальної оборони 

18. 

Забезпечення 
харчування 
(придбання сухих 
пайків) особового 
складу під час 
проведення 
навчань та зборів 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

200 

Забезпечення 
функціонування 
та підготовки 
добровольчого  
формування  
підрозділу 
територіальної оборони 

19. 

Оренда автобусів 
(автомобілів) для 
перевезення 
особового складу 
до місць 
проведення занять 
та в зворотному 
напрямку 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

180 

Забезпечення 
функціонування 
та підготовки 
добровольчого  
формування  
підрозділу 
територіальної оборони 
 

20. 

Оренда легкових 
автомобілів, 
мікроавтобусів у 
фізичних осіб для 
забезпечення 
діяльності 
добровольчого 
формування 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

50 

Забезпечення 
функціонування 
та підготовки 
добровольчого  
формування  
підрозділу 
територіальної оборони 
 

21. 

Забезпечення 
придбання 
паливно-
мастильних 
матеріалів  
 

2022 
– 

2023 
рік 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

250 

Забезпечення 
виконання завдань  
за призначенням 
добровольчого 
формування  
територіальної оборони 

Всього бюджет 
програми: 

2022 
- 

2023 
рік 

 
 

Управління 
справами 

Олександрійської 
міської ради; 

військова частина  
 А-7341 

 
 

Бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела не 
заборонені 
законом 

3469 

Забезпечення  
виконання заходів з з 
підвищення 
обороноздатності  
держави 
 

 
_________________________ 


