
 

 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІХ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 26 грудня 2018 року         № 1200 

 

Про затвердження Програми надання 

шефської допомоги військовим 

частинам А - 3200, А - 1461 та 

Бережанському ОМВК на 2019 рік 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 

11 лютого 2016 року № 44 «Про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України», розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 01 березня 2016 року № 119 «Про здійснення шефства над 

військовими частинами області» (із змінами розпорядження голови 

Тернопільської ОДА  від 20 вересня 2016 року № 539-од) з метою забезпечення 

своєчасного надання шефської допомоги військовим  частинам, що 

розташовані в межах Бережанського гарнізону, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 
1. Затвердити Програму надання шефської допомоги військовим частинам А-

3200, А-1461 та Бережанському ОМВК на 2019 рік (далі – Програма).  

2. Фінансовому управлінню міської ради передбачити фінансування видатків 

на виконання заходів Програми у міському бюджеті. 

3. Програму надання шефської допомоги військовим частинам А-3200, А-

1461 на 2018 - 2019 роки , затверджену рішенням сесії міської ради №822 

від 25 січня 2018 року, вважати як таку, що втратила чинність. 

4. Контроль за виконанням покласти на фінансове управління Бережанської 

міської ради. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я.



 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
  Рішенням сесії міської ради 

№ 1200 від 26.12.2018 року 

 

ПРОГРАМА  

надання шефської допомоги військовим частинам 

 А - 3200, А - 1461  та Бережанському ОМВК 

на 2019 рік 

( далі - Програма)  

 

1. Паспорт Програми 
 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Бережанська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ( зі змінами і 

доповненнями), 

Указ президента України  «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних 

Сил України, Національної гвардії 

України та Державної прикордонної 

служби України» від 11.02.2016 № 44/2016 

розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 01 березня 2016 року 

«Про здійснення шефства над військовими 

частинами області» (із змінами 

розпорядження голови Тернопільської 

ОДА від 20 вересня 2016 року № 539-од) 

3. Розробник Програми 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи 

4. Співрозробники Програми 
командування військових частин, А- 3200, 

А-1461 та Бережанського ОМВК 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 
Бережанська міська рада 

6. Учасники Програми 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи,  

командування військових частин А - 3200, 

А – 1461 та Бережанського ОМВК 

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 



 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

міський бюджет 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, у тому числі: 

130,0 тисяч  гривень 

9.1. коштів міського бюджету 130,0  тисяч гривень 

9.2. коштів інших джерел - 
 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
У зв’язку із агресією Російської Федерації на частині територій Донецької і  

Луганської областей України, створенням незаконних збройних формувань 

проросійського спрямування, за підтримки  військових підрозділів збройних 

сил Російської Федерації відбуваються бойові дії та загроза захоплення іншої 

території України.  

Продовжує існувати потреба в матеріально-технічному забезпеченні 

військових части  Збройних Сил України та інших військових формувань. 

У зв’язку з недостатнім наповненням та дефіцитом Державного бюджету 

України є потреба у здійсненні додаткового фінансування матеріальних та 

побутових потреб військових частин  та Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату з міського бюджету. 

Для надання всебічної допомоги з придбання необхідного майна  для  

військових  частин, підрозділи яких беруть участь у захисті суверенітету нашої 

держави та виконують бойові завдання в східних районах Донецької і 

Луганської областях у відповідності  до Закону України «Про оборону 

України», Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про 

шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, Державної прикордонної служби України» розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 01 березня 2016 року «Про 

здійснення шефства над військовими частинами області» (із змінами від 20 

вересня 2016 року № 539-од) розроблена Програма надання шефської допомоги 

надання шефської допомоги військовим частинам А - 3200, А - 1461  та 

Бережанському ОМВК на 2019 рік. 
 

3. Визначення мети Програми 
Метою Програми є здійснення заходів щодо надання шефської допомоги 

та матеріально-технічного забезпечення потреб військових частин Збройних 

Сил України А-1461, А-3200 та Бережанського ОМВК, предметами 

спорядження, засобами захисту, зв’язку, пально-мастильними матеріалами, 

резервними джерелами електроживлення, будівельних матеріалів, 

електрообладнання та санітарно-технічним приладдям, інструментами, 

запасними частинами до автомобільної техніки, забезпечення підтримання 

боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного 

суверенітету і незалежності України. 



 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 
 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем надання шефської 

допомоги та матеріально-технічного забезпечення військових частин засобами 

захисту, зв’язку, пально-мастильними матеріалами, резервними джерелами 

електроживлення, будівельних матеріалів, електрообладнання та санітарно-

технічним приладдям, інструментами, запасними частинами до автомобільної 

техніки 

Програми дасть можливість виконання вимог Указу Президента України 

від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим 

частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної 

прикордонної служби України» шефської допомоги та матеріально-технічного 

забезпечення військових частин та Бережанського ОМВК.  

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019  року. 

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей 

міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених діючим 

законодавством України. 
 

Ресурсне забезпечення Програми 
 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

У тому числі (тис. грн.) 

у 2019 рік 
І  

квартал 

ІІ  

квартал 

ІІІ 

квартал 

YІ 

квартал 

Міський бюджет 130 - - - - 

В т.ч.: - А - 1461 50 - - 50 - 

           - А - 3200 50 - 50 - - 

Бережанський ОМВК 30 20 - - 10 

Інші джерела -     

Всього 130 20 50 50 10 

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 
Піднесення підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності 

військових частин, сприяння у забезпеченні їх пально-мастильними 

матеріалами, запасними частинами для автомобільної техніки, інструментами 

для ремонту техніки, придбання будівельних матеріалів, покращення житлових 

умов військовослужбовців строкової служби, налагодження ефективного 

співробітництва, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до 

виконання військового обов'язку.  

 

7.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координація та контроль за виконанням Програми покладається на 

фінансове управління, відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами Бережанської міської ради та командування 

військових частин.  



 

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється відповідно до законодавства. 

Виконавці Програми щороку до 20 липня та до 20 січня надають до міської 

ради інформацію про виконання заходів Програми. 

 

 

Секретар міської ради       П.В. ГОНЧАР 



 

6. Напрями діяльності та заходи Програму надання шефської допомоги військовим частинам А - 3200, А - 1461 

Збройних Сил України  на 2019 -2020  роки.  

 

№ 

з/п 

Перелік 

заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансува

ння 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансуван-ня, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Придбання будівельних 

матеріалів, інструментів, 

засобів захисту, зв’язку, 

пально-мастильних 

матеріалів, запасних 

частин до автомобільної 

техніки,  резервних 

джерел 

електроживлення,  

електрообладнання 

 

2019 

рік 

Бережанська 

міська рада, 

військові частини 

Збройних Сил 

України  

 

А-1461,  

 

 

А-3200  

 

Бережанський 

ОМВК 

 

Міський 

бюджет 

130 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

30 

Поповнення матеріальних 

засобів, пально-мастильних 

матеріалів, запасних частин 

для автомобільної техніки та 

інструментів водія 

Придбання будівельних 

матеріалів для здійснення 

заходів поточного ремонту 

адміністративних будівель, 

житлових приміщень 

військовослужбовців 

строкової служби, ангарів 

зберігання військової 

техніки. 

 

 

Секретар міської ради             П.В. ГОНЧАР 
 


