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Програма сприяння розвитку матеріально-технічної  

бази, соціальної, інформаційної та організаційної  

підтримки військових частин Збройних Сил України,  

Національної гвардії України, правоохоронних органів  

та органів захисту громадської безпеки на 2018 рік 
 

1. Загальні положення 
 

Програма сприяння розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, 

інформаційної та організаційної підтримки військових частин Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, правоохоронних органів та органів 

захисту громадської безпеки на 2018 рік (далі – програма) підготовлена на 

підставі вимог і положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону», 

«Про Національну гвардію України», «Про Національну поліцію», «Про 

Службу безпеки України», Указу Президента України від 11.02.2016 №44/2016 

«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України».   
 

2. Мета програми 
 

Програма розроблена з метою здійснення заходів щодо надання шефської 

допомоги для задоволення нагальних потреб особового складу закріплених за 

Запорізькою міською радою військових частин Збройних Сил України та 

Національної гвардії України. 

Також, програма спрямована на впровадження комплексних 

взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, 

військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

підрозділами правоохоронних органів та органів захисту громадської безпеки 

для реалізації в місті державної політики з питань захисту державного 

суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності та мобілізаційної 

готовності військових частин, зміцнення законності і правопорядку, 

забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем матеріально-

технічного забезпечення. 
 

3. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 
 

Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 №44/2016 «Про 

шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної 

гвардії України та Державної прикордонної служби України», розпорядження 

голови Запорізької обласної державної адміністрації від 26.10.2017 № 570 «Про 

шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної 

гвардії України та Державної прикордонної служби України, які дислокуються 
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на території області», розпорядження міського голови від 05.12.2017 № 422р 

«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, які дислокуються на території м. Запоріжжя» на 

Запорізьку міську раду в рамках шефства покладені обов’язки по наданню 

допомоги у забезпеченні закріплених військових частин всім необхідним для 

життєдіяльності та ефективного несення служби, зміцнення боєздатності. У 

зв’язку з недостатнім фінансуванням з Державного бюджету України і до 

теперішнього часу продовжує існувати питання щодо покращення матеріально-

технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України та 

Національної гвардії України, що потребує додаткового фінансування 

військових формувань з бюджету міста. 

Для розв’язання проблеми профілактики правопорушень, забезпечення 

громадської безпеки, зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази 

правоохоронних органів, органів захисту громадської безпеки є необхідним 

участь органів місцевого самоврядування в розробленні відповідних заходів. 

Виконання цих заходів дозволить підвищити якість виконання своїх 

повноважень правоохоронними органами та органами захисту громадської 

безпеки в частині забезпечення публічного правопорядку на вулицях міста, 

безпеки та захисту прав громадян, а також  зміцнити і зберегти наявний 

кадровий потенціал, покращити умови роботи співробітників.  

Поряд з цим, в умовах проведення в Україні антитерористичної операції 

постійно проводиться робота з розроблення заходів, спрямованих на 

забезпечення безпеки держави та оперативного розкриття протиправних дій з 

боку терористичних угруповань, що потребує достатньої матеріально-технічної 

бази органів безпеки в частині забезпечення сучасною технікою та 

обладнанням, в тому числі і медичним, а також придбання інших капітальних 

трансфертів.  

Враховуючи вищезазначене та недостатнє забезпечення потреб 

підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

правоохоронних органів та органів захисту громадської безпеки за рахунок 

коштів державного бюджету, виникає необхідність у виділенні коштів з 

бюджету міста у вигляді субвенції державному бюджету відповідно до 

положень статті 85 Бюджетного кодексу України. 
 

4. Завдання і заходи 
 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

покращення матеріально-технічного стану окремих військових частин 

Збройних Сил України та Національної гвардії України, правоохоронних 

органів та органів захисту громадської безпеки. 

Завдання і заходи наведені у додатку 1 до програми. 
 

5. Обсяги та джерела фінансування 
 

Фінансування видатків на виконання заходів зазначеної програми 

здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста шляхом 
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надання відповідної субвенції з бюджету міста державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (додаток 2). 
 

6. Очікувані результати, ефективність програми  
 

Реалізація програми надасть можливість покращити матеріально-технічну 

оснащеність та побут військовослужбовців підрозділів Національної гвардії 

України, що здійснюють охорону громадського порядку в місті.  

Проведення поточного ремонту першого поверху лікувального корпусу 

(діагностичні кабінети та хол) військової частини А3309 (Запорізького 

військового госпіталю) Міністерства оборони України забезпечить дотримання 

належних умов  при проведенні діагностики.  

Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту даху будівлі 

№178 (бокси для зберігання техніки) та обладнання критого навісу на стоянці 

автомобільної та бронетанкової техніки військової частини А2176 Міністерства 

оборони України дозволить значно покращити умови зберігання техніки, яка 

постійно експлуатується. Виконання цього заходу позитивно вплине на якість 

виконання завдань, що покладаються на військову частину.  

Також, виконання програми сприятиме поліпшенню якості та 

ефективності профілактики правопорушень, зменшенню кількості злочинних 

посягань, скоєних у громадських місцях, покращенню матеріально-технічної 

оснащеності та побуту співробітників підрозділів Національної поліції України, 

що здійснюють патрулювання та охорону громадського порядку в місті. 

Покращення матеріально-технічної бази органів Служби безпеки України 

надасть можливість підвищити якість роботи із забезпечення державної 

безпеки. Придбання медичного обладнання та інших капітальних трансфертів 

забезпечить належний рівень побуту, медичного обстеження та лікування 

особового складу органів Служби безпеки України. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 

Виконавцями заходів програми є військові частини 3033, 3026 

Національної гвардії України, квартирно-експлуатаційний відділ м. Запоріжжя 

Міністерства оборони України, Департамент патрульної поліції Національної 

поліції України, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. 

Виконавці мають забезпечити виконання запланованих програмою 

завдань та заходів, проведення аналізу їх виконання, цільового використання 

коштів. 

Відділ координації роботи правоохоронних органів міської ради здійснює 

координацію дій між виконавцями та контролює виконання програми за 

цільовим використанням, готує щорічні, а в разі потреби проміжні, звіти про 

хід її виконання. 
 
 
 
 
Секретар міської ради                           Р.О. Пидорич 


