
Пояснювальна записка 
 

до проєкту рішення Запорізької міської ради 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАДАННЯ ШЕФСЬКОЇ 

ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВИМ ЧАСТИНАМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ТА ПОКРАЩЕННЯ  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІДРОЗДІЛІВ МІНІСТЕРСТВА 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, ЯКІ ДИСЛОКУЮТЬСЯ  

НА ТЕРИТОРІЇ М. ЗАПОРІЖЖЯ, НА 2021 РІК» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення: 

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.  

Враховуючи зазначене, виникає необхідність затвердження Програми, яка 

надасть можливість покращити матеріально-технічну оснащеність військових 

частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та підрозділів 

Міністерства внутрішніх справ України, що дислокуються на території 

м. Запоріжжя.  
2. Мета прийняття проєкту рішення: 

Програма спрямована на впровадження комплексних взаємоузгоджених 

заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ України, для реалізації у місті державної 

політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню 

обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів МВС України. 
3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення: 

Програмою передбачається виділенні коштів з бюджету міста у вигляді 

субвенції державному бюджету на: 

- здійснення ремонту внутрішніх доріг військового містечка №2 по вулиці 

Військбуд, 123 що забезпечить оперативність руху військової техніки 

військової частини 3029 Національної гвардії України;  

- проведення поточного ремонту терапевтичного відділення військової 

частини А3309 Міністерства оборони України (військовий госпіталь) 

забезпечить дотримання належних умов під час перебування на лікуванні 



 2 

військовослужбовців Запорізького гарнізону та воїнів, які проходять військову 

службу в зоні проведення ООС; 
- придбання будівельних матеріалів забезпечить утримання в належному 

стані території та приміщень військової частини А1978 Міністерства оборони 
України; 

- придбання медичного обладнання Державній установі «Територіальне 
медичне об’єднання МВС України по Запорізькій області» забезпечить під час 
пандемії COVID-19 надання якісних медичних послуг в лікуванні та 
відновлювальної реабілітації співробітників поліції та Національної гвардії 
України; 

- придбання нагрудних відеореєстраторів забезпечить якість та 
ефективність профілактики правопорушень, зменшить кількості злочинних 
посягань скоєних у громадських місцях, покращить матеріально-технічне 
оснащення співробітників Національної поліції України. 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання 

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 Національну 

поліцію 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» (зі змінами).   
5. Фінансово-економічне обґрунтування: 

Згідно зі статтею 85 Бюджетного кодексу України пропонується виділити 

кошти у вигляді субвенції державному бюджету у розмірі 1 000,0 тис.грн. 

військовій частині 3029 Національної гвардії України, 500,0 тис.грн. військовій 

частині А3309 Міністерства оборони України (військовий госпіталь), 

50,0 тис.грн. військовій частині А1978 Міністерства оборони України, 408,0 

тис.грн. Державній установі «Територіальне медичне об’єднання МВС України 

по Запорізькій області» та 300,0 тис.грн. Запорізькому районному управлінню 

поліції ГУНП в Запорізькій області.  

Таким чином, загальний обсяг фінансування за програмою становитиме 

2 258,0 тис.грн. 
 
 
Начальник відділу координації  
роботи правоохоронних органів 
виконавчого комітету  
Запорізької міської ради       В.В.Плетінь 


