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Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та покращення матеріально-технічного 

стану підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби 

з надзвичайних ситуацій, які дислокуються на території м. Запоріжжя,  

на 2019 рік 

 

1. Загальні положення 

 

Програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних 

Сил України, Національної гвардії України та покращення матеріально-

технічного стану підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та 

Державної служби з надзвичайних ситуацій, які дислокуються на території 

м. Запоріжжя, на 2019 рік (далі – Програма) підготовлена на підставі вимог і 

положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону», «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про Національну гвардію України», «Про 

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», «Про Національну поліцію», постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2015 №889 «Про утворення територіальних органів 

з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», 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» (зі змінами).   

 

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, 

підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби з 

надзвичайних ситуацій для реалізації у місті державної політики з питань 

захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності та 

мобілізаційної готовності військових частин, покращення матеріально-

технічного стану підрозділів МВС України та аварійно-рятувальних підрозділів 

ГУ ДСНС України у Запорізькій області. 

 



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» (зі змінами), 

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 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.  

Для розв’язання проблеми зміцнення та розвитку матеріально-технічної 

бази сервісного центру МВС України в Запорізькій області є необхідність 

участі органів місцевого самоврядування в розробленні відповідних заходів. 

Виконання цих заходів дозволить підвищити якість надання сервісних послуг 

мешканцям м. Запоріжжя в частині практичного навчання водінню, прийняття 

іспитів на право керування транспортними засобами та проведення державної 

реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також для зміцнення та 

збереження кадрового потенціалу, покращення умов роботи співробітників 

Національної поліції є необхідним участь органів місцевого самоврядування в 

розробленні відповідних заходів, які дозволять підвищити якість виконання 

своїх повноважень правоохоронним органам.  

Техногенно-екологічне навантаження на місто за кількістю потенційно-

небезпечних об’єктів є одним із найбільших в Україні. Для забезпечення 

оперативного реагування на надзвичайні події (ситуації), проведення аварійно-

рятувальних робіт, надання допомоги постраждалим, підвищення захищеності 

населення міста необхідно розроблення і виконання заходів, спрямованих на 

запобігання та ліквідацію надзвичайних подій, недопущення їх поширення до 

рівня масштабних. Вищезазначене потребує забезпечення на достатньому рівні 

матеріально-технічною базою для пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС 

України у Запорізькій області, які дислокуються у м. Запоріжжі. 

Враховуючи вищезазначене та недостатнє забезпечення потреб 

підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, підрозділів 

Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби з надзвичайних 

ситуацій ГУ ДСНС України у Запорізькій області 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, підрозділів 

Міністерства внутрішніх справ України та ГУ ДСНС України у Запорізькій 

області 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 

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 військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Державної 

служби з надзвичайних ситуацій, що дислокуються на території м. Запоріжжя.  

Для вирішення проблем покращення матеріальної-технічної бази 

військової частини 3033 Національної гвардії України заходами Програми 

передбачається виготовлення проектно-кошторисної документації з 

встановлення та введення в експлуатацію дизельного генератору, що був 

придбаний у минулому році. 

Для покращення житлово-побутових умов військовослужбовців а також 

для оперативного забезпечення потреб штабу  та відділу по роботі з особовим 

складом військової частини 3029 Національної гвардії України передбачається 

придбання лінолеуму та комп`ютерної та оргтехніки.   

Придбання будівельних матеріалів для облаштування фасаду казарменої 

та адміністративної будівель, стоянки для автомобільної та бронетанкової 

техніки, облаштування безпечними перилами сходів казарми де мешкають 

військовослужбовці строкової служи  військової частини А2176 Міністерства 

оборони України дозволить значно покращити матеріально-технічну 

оснащеність та побут військовослужбовців, умови зберігання автомобільної 

техніки, яка постійно експлуатується. Виконання цього заходу позитивно 

вплине на якість виконання завдань, що покладаються на військову частину.  

Проведення поточного ремонту 4 палат терапевтичного відділення та 

маніпуляційної кімнати поліклініки військової частини А3309 (Запорізького 

військового шпиталю) Міністерства оборони України забезпечить дотримання 

належних умов під час перебування на лікуванні військовослужбовців 

Запорізького гарнізону та воїнів, які проходять військову службу в зоні 

проведення ООС.  



Також, виконання Програми сприятиме поліпшенню якості та 

ефективності надання адміністративних послуг МВС в режимі відкритого вікна 

та впровадження європейських стандартів відкритого, прозорого офісу, 

обладнаного сучасними технологіями та комунікаціями, що, в подальшому, 

надасть можливість надходження додаткових коштів до місцевого бюджету.    

Матеріально-технічне забезпечення органів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій надасть змогу забезпечити проведення заходів з 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних подій (ситуацій), своєчасно 

та якісно проводити аварійно-рятувальні роботи на території міста, які 

спрямовані на пошук, рятування та захисту людей. 

Проведення ремонту адміністративних будівель Вознесенівського 

відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області та Дніпровського відділу 

поліції ГУНП в Запорізькій області дозволить підвищити якість виконання 

своїх повноважень працівниками Національної поліції. 

Ремонт та випуск на маршрути патрулювання додаткових 14 автомобілів 

дозволить Управлінню патрульної поліції в Запорізькій області ДПП НПУ  

збільшити кількість та щільність нарядів у найбільш криміногенних районах 

міста, в місцях концентрації кримінальних правопорушень та дорожньо-

транспортних пригод, сприятиме більш ефективному нагляду за дорожнім 

рухом.  

Проведення проектних робіт по капітальному ремонту службових 

приміщень відділу служби «102», забезпечать належні умови функціонування 

відділу під час перебування особового складу на добовому чергуванні.  

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконавцями заходів Програми є військові частини 3029 Національної 

гвардії України, 3033 Національної гвардії України, А2176 Міністерства 

оборони України, квартирно-експлуатаційний відділ м. Запоріжжя Міністерства 

оборони України, регіональний сервісний центр в Запорізькій області МВС 

України, Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Запорізькій області та Управління патрульної поліції в Запорізькій області ДПП 

НПУ. 

Виконавці мають забезпечити виконання запланованих Програмою 

завдань та заходів, проведення аналізу їх виконання, цільове використання 

коштів. 

Відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету 

Запорізької міської ради здійснює координацію дій між виконавцями та 

контролює виконання заходів Програми за цільовим використанням, готує 

щорічні, а в разі потреби, проміжні звіти про хід її виконання. 
 
 
Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 
 


