Додаток
до рішення міської ради
від 02 грудня 2021 року № 772
ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки військовим частинам
Збройних Сил України, розташованих на території
Чортківської міської територіальної громади
на 2022рік
1. Паспорт Програми
1. Ініціатори
розроблення
Програми
2. Дата,
номер
і
назва
нормативно-правового акта

Командування військової частин: А-3215,
А-1915
Закони
України:
«Про
місцеве
самоврядування в Україні» ( зі змінами і
доповненнями), «Про військовий обов’язок і
військову службу», «Про оборону України»,
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,

3. Розробник Програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій ,
мобілізаційної та оборонної роботи міської
ради
4. Співрозробники Програми
військові частини А- 3215, А-1915
5. Відповідальний виконавець військові частини А- 3215, А-1915,
Програми
фінансове управління міської ради
6. Учасники Програми
Відділ з питань надзвичайних ситуацій,
мобілізаційної та
оборонної роботи,
фінансове
управління
міської
ради,
військові частини А-3215, А-1915
7. Термін реалізації Програми
2022 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, бюджет територіальної громади
які
беруть
участь
у
виконанні Програми (для
комплексних програм)
9. Загальний обсяг фінансових 1100,000 тис. гривень
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми,
всього, у тому числі:
9.1 коштів міського бюджету
1100,000 тис. гривень

.
9.2 коштів інших джерел
.

-

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
У зв’язку недостатнім наповненням та дефіцитом Державного бюджету
України продовжує існувати потреба в матеріально-технічному забезпеченні
військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, а
тому є потреба у здійсненні додаткового фінансування матеріальних та
побутових потреб військових частин з бюджету територіальної громади.
Для надання всебічної допомоги з придбання необхідного майна для
військових частин А- 3215 та А-1915, підрозділи якої беруть участь у захисті
суверенітету нашої держави та виконують бойові завдання в східних районах
Донецької і Луганської областях у відповідності до Законів України «Про
оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», 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» розроблена Програма
надання фінансової підтримки військовим частинам Збройних Сил України
розташованих на території Чортківської міської територіальної громади на
2022 рік.
3. Визначення мети Програми
Метою Програми є зміцнення матеріальної бази, здійснення заходів по
фінансовому, матеріально-технічному забезпеченні потреб підрозділів
військових частин А-3215 та А-1915 Збройних Сил України для підтримання
боєздатності 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 щодо здійснення
заходів матеріально-технічного характеру військових частин А-3215 та А1915
Збройних Сил України розташованих розташованих на території Чортківської
міської територіальної громади.
Виконання Програми дасть можливість виконання вимог Законів України:
«Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», 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».
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022 року.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей
бюджету територіальної громади та інших джерел фінансування, не
заборонених діючим законодавством України.
Ресурсне забезпечення Програми
Обсяги коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяги ресурсів,усього, у
тому числі:
Кошти місцевого бюджету
Інші джерела
Всього

Одиниця
виміру
(тис. грн.)

Сума коштів, на проведення
заходу у 2022 році

тис.грн

1100,000

тис.грн

1100,000
1100,000

-

тис.грн

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Піднесення підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності
військових
частин,
сприяння
у
покращенні
житлових
умов
військовослужбовців
строкової
служби,
налагодження
ефективного
співробітництва, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки
до виконання військового обов'язку.
Облаштування стоянки для військової техніки, відновлення огорожі,
проведення ремонту контрольно-пропускного пункту (будівля №42)
військового містечка №22 військової частини А-3215, а саме: закупівля
будівельних матеріалів, встановлення та часткова перебудова стін, заміна даху,
встановлення мереж водопостачання та водовідведення, заміна системи
електропостачання, монтажні та оздоблювальні роботи.
Проведення (часткового) ремонту будівель та споруд адміністративногосподарської території військової частини А- 1915 та заміна в них вікон,
дверей, закупівля меблів, офісної та комп’ютерної техніки виготовлення
стендів наочної агітації військової служби в Збройних Силах України. (Згідно з
додатком до Програми)
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за використанням коштів , спрямованих на забезпечення
виконання Програми, здійснюється відповідно до законодавства. Координація
та контроль за ходом виконання Програми покладається на фінансове
управління,відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної
роботи чортківської міської ради та командування військових частин.
Секретар міської ради

Ярослав ДЗИНДРА

Д
Додаток

до Програми
Перелік завдань та заходи Програми
№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми

Строк
виконан
ня
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовн
і обсяги
фінансува
Очікуваний результат
ння
(вартість)
тис.грн.
7
8
280,000 Відновлення стоянки для
зберігання військової тех
ніки військової частини
А-3215
.

1
1.

2
Облаштування
стоянки
для
військової
техніки

3
4
Закупка щебеню фракції 5- 2022рік
20 гр., щебеню фракці 40-60
гр., піску та інших матеріалів. Проведення монтажних
робіт.

5
Військова частина А- 3215

6
Кошти
бюджету
територіальної
громади

2

Відновлення
огорожі.

Закупівля та встановлення 2022рік
бетонних плит сітки рабіци.

Військова частина А- 3215

Кошти
бюджету
територіальної
громади

220,000

Відновлення
огорожі
військової частини А3215 м.Чортків.

3

Ремонт КПП
(будівля №42)
військового
містечка №22

Придбання
будівельних 2022рік
матеріалів, встановлення та
часткова перебудова стін,
заміна даху, встановлення
мереж водопостачання та
водовідведення,
заміна
системи лектропостачання.
Проведення
монтажних

Військова час
ина А- 3215

Кошти
бюджету
територіальної
громади

200, 000

Відновлення контрольнопропускного пункту війсь
кової частини А-3215
м.Чортків

оздоблювальних робіт

4

Проведення
(часткового)
поточного
ремонту будівель, споруд та
елементів
благоустрою
військових
містечок
військової частини А-1915

Придбання будівельних
2022 рік
матеріалів,
металопластикових
конструкцій для заміни
вікон, дверей в приміщенях.
Проведення
монтажних,
оздоблювальних робіт.

Військова частина А- 1915

Кошти
бюджету
територіальної
громади

200,000

Відновлення адміністративно господарських будівель та споруд військової частини А-1915

5

Облаштування
робочих місць
особового
складу.

Придбання меблів, офісної 2022рік
та комп’ютерної техніки,
витратних
матеріалів та
канцтоварів.

Військова частина А- 1915

Кошти
бюджету
територіальної
громади

150,000

Належне виконання службових повноважень військовослужбовцями військо
вої частини А-1915

Військово-патріотичне виховання особового складу війсь
кової частини
А-1915
Разом:

Виготовлення
стендів 2022 рік
(банерів) наочної агітації
військової
служби
в
Збройних Силах України.

Військова частина А- 1915

Кошти
бюджету
територіальної
громади

50, 000

Висвітлення переваг війсь
кової служби, виховання
особового скдаду в дусі
військових традицій та
патріотизму.

6

1100,000

Секретар міської ради

Ярослав ДЗИНДРА

