ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
25. 02. 2021

Ужгород

№ 120

Про
Програму
надання
шефської допомоги військовим
частинам, які розташовані на
території області на 2021 –
2025 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму надання шефської допомоги військовим
частинам, які розташовані на території області на 2021 – 2025 роки
(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з
питань бюджету.

В. п. голови ради

Андрій ШЕКЕТА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
25.02.2021 № 120

ПРОГРАМА
надання шефської допомоги військовим частинам, які розташовані на
території області, на 2021 – 2025 роки
Вступ
Програму надання шефської допомоги військовим частинам, які
розташовані на території області, на 2021 – 2025 роки (далі – Програма)
розроблено на основі реалізації завдань, визначених статтями 14, 15 Закону
України «Про оборону України», законів України: «Про Збройні Сили
України», «Про Національну гвардію України», рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію
Воєнної доктрини України», затвердженого Указом Президента України від 24
вересня 2015 року №555/2015, Указу Президента України 11 лютого 2016 року
№ 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби
України» (зі змінами).
Основним принципом Програми є установлені традиції шефства над
військовими частинами Збройних Сил України та іншими військовими
формуваннями, сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності
держави, надання їм допомоги у матеріально-технічному забезпеченні.
1. Загальні положення Програми
Розробленню цієї Програми передували пропозиції Міністерства
оборони України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування про подальший розвиток шефства над військовими
частинами, затверджений Перелік військових частин Збройних Сил України та
Національної гвардії України, над якими здійснюється шефство.
Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами
реалізації комплекс заходів із надання шефської допомоги, спрямованих на
створення правових, фінансових, економічних та інших умов сприяння
функціонуванню військових формувань для якісного здійснення ними оборони
країни.
Паспорт Програми наведено у додатку 1.
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2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму
У зв’язку із продовженням ускладнення внутрішньополітичної
обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України,
зростанням соціальної напруги в Україні, здійсненим захопленням незаконно
створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за
підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації території
Автономної Республіки Крим, окремих територій Донецької та Луганської
областей існує нагальна потреба у додатковому матеріально-технічному
забезпеченні військових частин А1556, А1778 Збройних Сил України та 3002
Національної гвардії України, що беруть участь в операціях об’єднаних сил.
Внаслідок недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету
виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування Програми з
обласного, районних та об’єднаних територіальних громад бюджетів, інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Актуальність проблеми забезпечення високої готовності до виконання
завдань підрозділами військових частин, які виконують завдання на території
Закарпатської області, зумовлена також тенденцією до можливого зростання
загроз воєнного характеру, активізації диверсійної діяльності тощо.
Матеріально-технічне оснащення військових підрозділів не відповідає
сучасним вимогам.
3. Мета Програми
Основною метою Програми є надання місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування допомоги у забезпеченні пальномастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами підрозділів
військової частини А1556, А1778 Збройних Сил України та 3002 Національної
гвардії України.
4. Шляхи і способи розв’язання проблем, строки
та етапи виконання Програми
Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо
допомоги у придбанні для особового складу військових частин продовольства,
пально-мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2021 – 2025 років.
Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься
за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством, наведених у додатку 2 до Програми.
5. Завдання та результативні показники Програми
Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до
Програми.
Реалізація основних завдань Програми дасть змогу забезпечити
здійснення шефської допомоги відповідним військовим частинам шляхом

3

придбання продовольства, паливно-мастильних матеріалів та
технічних засобів тощо.

матеріально-

6. Система управління та контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації. Виконавцями Програми є військові частини
А1556, А1778 Збройних Сил України та 3002 Національної гвардії України.
Виконавець Програми щороку (до 1 лютого) узагальнює інформацію
про стан та результати її виконання і готує звіт, який подається управлінню з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми надання шефської допомоги військовим частинам, що
розташовані на території області, на 2021 –2025 роки
1. Ініціатор
Програми

розроблення Управління з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
2. Підстава для розроблення Закони України «Про оборону України»,
Програми
«Про Збройні Сили України»,
«Про
Національну гвардію України», рішення
Ради національної безпеки і оборони
України від 2 вересня 2015 року «Про нову
редакцію Воєнної доктрини України»,
затверджене Указом Президента України
від 24 вересня 2015 року №555/2015, Указ
Президента України 11 лютого 2016 року
№44/2016
«Про
шефську
допомогу
військовим
частинам
Збройних Сил
України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України»
(зі змінами)
3. Розробник Програми
Управління з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
4. Співрозробники Програми Військові частини А1556, А1778, 3002
5. Відповідальні
Програми

виконавці Військові частини А1556, А1778, 3002,
облдержадміністрація, структурні підрозділи
облдержадміністрації
6. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, Обласний бюджет
які
беруть
участь
у
виконанні Програми
8. Загальний обсяг фінансових 14250,0 тис. гривень
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього,
у тому числі:
2021 рік
2022 рік

2500,0 тис. гривень
2675,0 тис. гривень
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2023 рік
2024 рік
2025 рік

Заступник голови обласної ради

2850,0 тис. гривень
3025,0 тис. гривень
3200,0 тис. гривень

Денис МАН

Додаток 2
до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми надання шефської допомоги військовим частинам, які
розташовані на території області, на 2021 – 2025 роки
Обсяг коштів,
які пропонується
залучити для
виконання
Програми

Строки реалізації

2021
рік
2
2500,0

1
Обсяг ресурсів,
всього (тис. грн),
у тому числі:
обласний
2500,0
бюджет

2022
рік
3
2675,0

2023
рік
4
2850,0

2024
рік
5
3025,0

2025
рік
6
3200,0

Усього витрат
на виконання
Програми,
тис. гривень
2021 – 2025
роки
7
14250,0

2675,0

2850,0

3025,0

3200,0

14250,0

Заступник голови обласної ради

Денис МАН
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Додаток 3
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Програми надання шефської допомоги військовим частинам, які розташовані на території області,
на 2021 – 2025 роки
Назва напряму
діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання
заходів

Розв’язання
соціально- Закупівля майна, про- 2021 –
побутових проблем, задо- довольства, будівель- 2025
волення культурних і них матеріалів, елект- роки
духовних потреб військо- рообладнання, електровослужбовців, допомога у приладів,
санітарнозабезпеченні продоволь- технічного приладдя,
ством,
пально-мастиль- інструментів, запасних
ними матеріалами, мате- частин
до
техніки,
ріально-технічними засо- пально-мастильних
бами, підвищення прес- матеріалів,
спеціальтижу військової служби, ного технічного та
налагодження
ефектив- медичного обладнання,
ного цивільно-військового засобів захисту, зв’язку,
співробітництва
виконання
робіт,
надання послуг тощо.

Виконавці

Дже- Орієнтовні обсяги фінансування
рела
(вартість), тис. гривень, у тому
фінанчислі:
сува- 2021 2022 2023 2024 2025
ння
рік
рік
рік
рік
рік

Військова
частина Облас- 1000,0 1075,0 1150,0 1225,0
А1556 (за згодою), ний
облдержадміністрація, бюджет
структурні підрозділи
облдержадміністрації

Військова
частина ОбласА1778 (за згодою), ний
облдержадміністрація, бюджет
структурні підрозділи
облдержадміністрації

750,0

800,0

850,0

900,0

Очікувані
результати

1300,0 Забезпечення
життєдіяльності у
зоні
проведення
ООС,
отримання
допомоги у забезпеченні
продовольством, пальномастильними матеріалами, матеріаль950,0 но-технічними
засобами, розв’язання
соціальнопобутових проблем,
задоволення культурних і духовних
потреб військовослужбовців та підвищення
рівня
патріотичного
виховання
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Військова частина
Облас3002 (за згодою),
ний
облдержадміністрація бюджет
структурні підрозділи
облдержадміністрації

УСЬОГО:

Заступник голови обласної ради

750,0

800,0

850,0

900,0

950,0

14250,0 2500,0 2675,0 2850,0 3025.0 3200,0

Денис МАН

