
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

   

РІШЕННЯ 
 

________сесії міської ради ______ скликання 

 

«____» _____________2020 р.  № ______ 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження «Програми шефської 

допомоги військовим частинам в гарнізоні та по 

місцям дислокації в зоні проведення операції 

об’єднаних сил на 2021 – 2025 роки» 

 

          З метою  забезпечення організації життєдіяльності, покращення побуту, та окремих 

заходів з удосконалення матеріально-технічної бази, що не передбачені штатним розписом 

підшефних військових частин, на виконання  Указу Президента України від 22.02.2016 № 44 

«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії 

України та Державної прикордонної служби України», на підставі ст. 15 Закону України 

«Про оборону України», та Бюджетного Кодексу України, керуючись п. 22. ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

         ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити «Програму шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та по 

місцям дислокації в зоні проведення операції об’єднаних сил на 2021 – 2025 роки» згідно з 

додатком 1. 

         2. Звіт про виконання «Програми шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні 

та по місцям дислокації в зоні проведення ООС (АТО) на 2016 – 2020 роки», що затверджена 

рішенням сесії міської ради від  06.10. 2016 р. №  3, згідно з додатком 2, взяти до відома. 

         3. Рішення ХІІІ сесії міської ради VII скликання від 06 жовтня 2016 року  № 3 зі 

змінами і доповненнями визнати такими, що втратили чинність. 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  з 

гуманітарних питань Галину Безкоровайну, та постійну депутатську комісію з питань 

соціально-економічного розвитку громади, планування, бюджету, фінансів (голова - 

Григорій Олійник). 

 

  

 

 

 

Міський голова       Віталій Бузиль 

 

 

 



 

 

 

Готував:  

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній  

та оборонній роботі                              Володимир Бученко 

 

Завізовано: 

 

Заступник міського голови з гуманітарних питань                                  Галина Безкоровайна                     

 

Начальник фінансового управління       Василь Дрищ 

 

Головний спеціаліст  юридичного відділу                                                  Ганна Григорчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

Додаток 1 

до  рішення _________сесії 

міської ради  VIII скликання 

від ______ 202___  №______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

шефської допомоги військовим частинам  

в гарнізоні та по місцям дислокації в зоні проведення ООС  

на 2021 - 2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний  за  реалізацію  програми  -   Головний спеціаліст по мобілізаційній та   

       оборонній роботі               
 

Рівень проведення  -- місцевий 

             
Цільова спрямованість –  шефська допомога військовим частинам 

 

Мета –  забезпечення окремих питань організації життєдіяльності військових частин, 

покращення побуту, та окремих заходів з удосконалення матеріально-технічної бази 

підшефних військових частин в питаннях, що не охоплені штатним забезпеченням 

 

 

 

 

 

 

м. Шепетівка 

2020 



 

ПАСПОРТ   Програми 
 

1. Назва програми 

Програма шефської допомоги військовим частинам в 

гарнізоні та по місцям дислокації в зоні проведення 

операції об’єднаних сил на 2021 – 2025 роки 

2. Цільова спрямованість Шефська допомога військовим частинам 

3. Рівень проведення Місцевий  

4. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

5. Розробник програми 
Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній 

роботі  

6. 
Відповідальний 

виконавець програми 

Головний спеціаліст по мобілізаційній та оборонній 

роботі  

7. 
Співвиконавці 

програми 

Підшефні військові частини гарнізону, що визначені у 

Переліку підшефних частин (додаток до Указу 

Президента України від 22.02.2016 № 44), а саме: 

А3730;   А4127;   А2375 

 

8. Мета програми 

Забезпечення окремих питань організації 

життєдіяльності військових частин, покращення 

побуту, та окремих заходів з удосконалення 

матеріально-технічної бази підшефних військових 

частин в питаннях, що не охоплені штатним 

забезпеченням 

9. Зміст програми  

Організація матеріального та іншого ресурсного 

забезпечення заходів, що направлені на  покращення 

соціально-побутовах умов, та зміцнення матеріально-

технічної бази підшефних військових частин  

10. 
Сценарний план 

проведення програми 

Програма складається із заходів, які здійснюються за 

загальним сценарним планом 

11. 
Матеріальне 

забезпечення програми 

Матеріальне забезпечення програми здійснює 

фінансове управління  міської ради за поданням 

головного спеціаліста по мобілізаційній та оборонній 

роботі виконавчого комітету, та за рахунок інших 

джерел, що не суперечать чинному законодавству 

12. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми 

 

60  тисяч  гривень на перший рік 

 

540 тисяч гривень на протязі 5 років  

 

13. 
Термін реалізації 

програми 
Протягом 2021 - 2025 років 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Передумови 

 
         Основною передумовою розробки «Програму шефської допомоги військовим частинам 

в гарнізоні та по місцям дислокації в зоні проведення операції об’єднаних сил на 2021 – 2025 

роки» є налагодження шефських відносин з військовими частинами гарнізону міста 

Шепетівки, та надання їм матеріальної допомоги по місцю постійної дислокації, та на місцях 

дислокації в зоні проведення ООС на період проведення операції об’єднаних сил з 

відновлення територіальної цілісності та суверенітету на сході України. До більш тісної 

співпраці  з підшефними спонукає Указ Президента України від 22.02.2016 № 44 «Про 

шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії 

України та Державної прикордонної служби України». 

  

2. Дослідження та аналіз   
 

        2.1. Оцінка поточної ситуації   
        Розглянувши список потрібних матеріальних засобів на місцях розташування військових 

підрозділів в населених пунктах Курахово, Старобельськ, Сватове, що надав голова 

громадського об’єднання  «Всеукраїнської організації учасників антитерористичної операції 

«ВОЛОНТЕР», та ситуації загалом в зоні проведення ООС, а також по місцям постійної 

дислокації, враховуючи досвід матеріального забезпечення підрозділів в зоні ООС, зважаючи 

на підготовку до зимового періоду, приходимо до висновку про недостатній рівень 

забезпеченості матеріальними засобами наших захисників. На ряду з матеріальною 

підтримкою, наші воїни потребують також морально-духовної підтримки.  
 

      2.2. Аналіз законодавчої бази 
       Реалізація  Програми ґрунтується на:  

    -  Конституції України; 

    - Законі України «Про оборону України»; 

    - Законі України «Про військовий обов’язок та військову службу»; 

    - Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
   - Указі Президента України від 22.02.2016 № 44 «Про шефську допомогу 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України»; 

    - Бюджетному Кодексі України 2020 року, та інших нормативно-правових актах України. 

 

 

3. Мета та основні завдання Програми 
      Метою програми є допомога у матеріальному забезпеченні  життєдіяльності, покращення 

побуту, укріплення бойового духу, та окремих заходів з удосконалення матеріально-технічної 

бази підшефних військових частин в питаннях, що не охоплені штатним забезпеченням, а 

також морально-духовна підтримка наших військовослужбовців в зоні проведення операції 

об’єднаних сил та по місцям постійної дислокації. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Заходи з виконання Програми 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Відповідальні 

за виконання, 

учасники 

програми 

Очікуваний результат 
Джерела 

фінансу 

вання 

1. 

Придбання інструменту та  

матеріальних засобів для 

налагодження 

життєдіяльності, побуту 

військовослужбовців в зоні 

проведення ООС, та в 

місцях постійної 

дислокації, удосконалення 

матеріально-технічної бази 

військових частин  

(крім засобів, 

передбачених штатним 

забезпеченням військ у 

державному бюджеті на 

потреби ЗСУ.) 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

 

Підшефні 

військові 

частини  

Покращення життєдіяльності, 

побуту військовослужбовців в 

зоні проведення ООС, та в 

місцях постійної дислокації, 

удосконалення матеріально-

технічної бази військових 

частин, що матиме наслідком 

зміцнення бойового духу, та 

зростання боєздатності 

військовиків  
  

Бюджет 

міста 

 
5. Обсяги та джерела фінансування 

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міста у межах 

асигнувань, передбачених  у міському бюджеті, та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.           
№ 

п/п 

Вид видатків 

Обсяг запланованих та  

прогнозованих коштів  

(тис. грн.) 
Джерела 

фінансу

вання 2021 
заплано

вано 

2022 
прогно

зовано 

2023 
прогноз

овано 

2024 

прогно

зовано 

2025 

прогно

зовано 

 

1. 

Придбання інструменту та  

матеріальних засобів для 

налагодження життєдіяльності, 

побуту військовослужбовців в зоні 

проведення ООС, та в місцях 

постійної дислокації, 

удосконалення матеріально-

технічної бази військових частин  

(крім засобів, передбачених 

штатним забезпеченням військ у 

державному бюджеті на потреби 

ЗСУ.) 

 
60,0 

 

120,0 
 

120,0 

 

120,0 

 

120,0 

 

Бюджет 

міста 

Всього: 540 тис. грн. (орієнтовно) 
Бюджет 

міста 

 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній   

та оборонній роботі               Володимир Бученко 

 

Секретар міської ради                                     Роман Вознюк 



                Додаток 2 

до рішення  ____ сесії  

міської ради _____ скликання  

                                                                                                          від __________202__  № ____ 

ЗВІТ 
 про виконання «Програми шефської допомоги військовим частинам в гарнізоні та по 

місцям дислокації в зоні проведення ООС (АТО) на 2016 – 2020 роки» 

 
І. Хід виконання Програми 

      У 2016 році  на шефську допомогу військовим частинам А4127, та А3730 гарнізону 

міською радою було виділено кошти у сумі: 102 949 грн.  

      в/ч А4127 у сумі 46 897 грн. для придбання багатофункціональних пристроїв та лазерного 

принтера, що увійшли до складу автоматизованого робочого місця «Сканкарт» (обробка 

даних GPS навігації), а також трьох ноутбуків для GNSS приймачів TOPCON HIPER SR спец 

підрозділів (забезпечує прив’язку до необхідної системи координат, створення 3D моделей 

об’єктів, адаптація цифрових космічних знімків, аерофотознімків, та додавання різної 

соматичної інформації). Не використані  300 грн. повернуто до міського бюджету. 

      Передбачені для закупівлі 3-х дизельгенераторів на суму 56 052 грн. військовій частині 

А3730 не направлялись через закінчення термінів освоєння коштів.  

      Всього використано з міського бюджету за 2016 рік:             46 тис. 597 грн..  
  
      У 2017 році міською радою було передбачено 116 920 грн.  

      На протязі року допомогу отримали: 

      в\ч А4127 – матеріальні засоби (інструмент) для ремонту топогеодезичної техніки в зоні 

АТО – 27 тис. 487 грн; 

      в\ч А3730 – на придбання 3-х генераторів, та 1-го приладу нічного бачення – 59 тис. 994 

грн.; 

      в\ч А2375 – на придбання 1-го дизельгенератора – 19 тис. 300 грн.. 

      Всього використано з міського бюджету за 2017 рік:               106 тис. 781 грн.. 
 

У 2018 році  міською радою було передбачено 61 тис. 568 грн.. 

     На протязі року допомогу отримали: 

в\ч А2375 – матеріальні засоби для підрозділів дислокації в зоні ООС; 

в\ч А4127 – ламінаторз функцією фольгування А3, та принтер лазерний кольоровий А3. 

      Всього використано з міського бюджету за 2018 рік:                  61 тис. 568 грн.. 
 

У 2019 році  міською радою було передбачено 120 тис. 530 грн.. 

     На протязі року допомогу отримали: 

      в\ч А4127 – оперативна пам'ять DDR4 8GB, диск SSD 250 GB, відео карти 3-и шт., водяна 

мотопомпа високого тиску ; 

      в\ч А3730 – комп’ютер Intel Core у комплекті; 

      в\ч А2375 – комп’ютерне обладнання, мультимедійне обладнання, ноутбук з блоком 

живлення. 

      Всього використано з міського бюджету за 2019 рік:                 95 тис. 489 грн.. 
 

      У 2020  році  міською радою було передбачено 131 тис. 324 грн.. 

      На протязі року допомогу отримали: 

      в\ч А4127 – сервер для зберігання топографічної інформації, 2-і мотокоси, та бензопила; 

      в\ч А3730 – комп’ютер Intel Core, фотоапарат Canjn 800Dbodi; 

      в\ч А2375 – комплект акустичного обладнання Behringtr PPA2000BT, 3-и компресори. 
      Всього використано з міського бюджету за 2020 рік:                 129 тис. 416 грн..             



                

ІІ. Підсумки 
      Загалом використано з міського бюджету на реалізацію Програми у 2016 – 2020 роках:  

 439 тис. 851 грн., що склало 82,5 % від запланованих витрат. В результаті виконання заходів 

Програми здійснено надання допомоги в матеріальному забезпеченні  життєдіяльності, 

побуту, та окремих заходів з удосконалення матеріально-технічної бази підшефних 

військових частин в питаннях, що не охоплені штатним забезпеченням. 

      Рівень всебічного забезпечення питань шефської допомоги загалом  недостатній, що не 

дало змогу всебічно забезпечити потреби підшефних військових частин. 

 

ІІІ. Висновки 
      Загалом виконання програми позитивно вплинуло на рівень матеріального-побутового 

забезпечення військових частин, що дозволяє і в подальшому планувати шефську співпрацю, 

з урахуванням недоліків, та визначенням пріоритетних напрямків. 

      Практика розроблення та реалізації програми шефської допомоги військовим частинам в 

гарнізоні та по місцям дислокації в зоні проведення ООС на місцевому рівні виправдана і 

має бути в подальшій діяльності органів місцевого самоврядування. 

 

 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній  

та оборонній роботі виконавчого комітету                                    Володимир Бученко 

 

 

Секретар міської ради                                           Роман Вознюк 

 

 

 


