
 

 

 

 

 

 

 
Про схвалення програми  
 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

рішення 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 2022 рік» (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Власюка.  

 

 

Секретар міської ради       Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ  

                                                                                                

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 2022 рік 
 
 Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити Програму 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 2022 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Власюка та на голову постійної комісії Запорізької міської ради з 

питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів 

Олександра Кияницю. 

 

 

Секретар міської ради       Анатолій КУРТЄВ 

 

 
Рішення підготовлено відділом координації 
роботи правоохоронних органів виконавчого 
комітету Запорізької міської ради                                                                                 
 

 
Доповідач: 
перший заступник міського  
голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради     Олександр ВЛАСЮК 
 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО   

Рішення міської ради 

___________№_____ 

 

 

Програма 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 2022 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, які 

дислокуються на території м. Запоріжжя, на 2022 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 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).   

 

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 та 

підрозділами Міністерства внутрішніх справ України для реалізації у місті 

державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння 

підвищенню обороноздатності, бойової готовності військових частин та 

покращення матеріально-технічного стану підрозділів МВС України. 

 

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 
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України, які дислокуються на території області» (зі змінами), 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» (зі змінами) 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 вищезазначене та недостатнє забезпечення потреб 

підрозділів Збройних Сил України та підрозділів Міністерства внутрішніх 

справ України за рахунок коштів державного бюджету, виникає необхідність у 

виділенні коштів з бюджету Запорізької міської територіальної громади у 

вигляді субвенції державному бюджету відповідно до 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, Національної гвардії України та підрозділів 

Міністерства внутрішніх справ України. 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 бюджету міста шляхом надання відповідної 

субвенції з бюджету Запорізької міської територіальної громади державному 

бюджету (додаток 2). 

 

6. Очікувані результати, ефективність програми  

 

Реалізація програми створить можливість покращити матеріально-

технічний стан та оснащеність військових частин Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та підрозділів Міністерства внутрішніх справ 

України, що дислокуються на території м. Запоріжжя.  

Придбання автоматизованої системи обслуговування техніки забезпечить 

підтримання військової техніки у технічно справному стані та охайному 

вигляді, що в свою чергу забезпечить якість технічних оглядів і ремонтних 

операцій, збільшення строку експлуатації транспортних засобів військової 

частини 3029 Національної гвардії України.  

Придбання і встановлення захисної автоматичної системи пропуску на 

територію військової частини на контрольно-пропускному пункті та придбання 

будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщення першої стрілецької 

роти забезпечить створення якісного пропускного режиму, виїзду та заїзду 
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важкої техніки та належних умов для проживання військовослужбовців 

військової частини 3026 Національної гвардії України.  

Улаштування дорожнього покриття на території військового містечка №1 

забезпечить створення належних умов для виконання заходів бойової 

підготовки та навченості особового складу підрозділів військової частини 3033 

Національної гвардії України. 

Придбання програмного забезпечення для тренажерного комплексу 

«КАП» (комп’ютерний артилерійський полігон), будівельних матеріалів для 

проведення поточного ремонту будівлі навчального корпусу військового 

містечка № 9 забезпечить належну підготовку військовослужбовців - 

артилеристів та покращить боєздатність військової частини А1978 Міністерства 

оборони України. 

Придбання паливно-мастильних матеріалів та аварійно-рятувального 

обладнання для четвертого Державного пожежно - рятувального загону ГУ 

ДСНС України у Запорізькій області забезпечить проведення заходів з 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, своєчасне та 

якісне проведення аварійно-рятувальних робіт на території міста, які 

спрямовані на пошук, рятування та захист людей. 

Впровадження «Front-Office» з системою «CUSTODY RECORDS» на базі 

Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області 

забезпечить оперативне та результативне надання поліцейських послуг 

мешканцям міста.   

Технічне обслуговування та проведення поточного ремонту патрульних 

автомобілів Управління патрульної поліції в Запорізькій області ДПП НПУ 

дозволить своєчасно та в повному обсязі виконувати свої обов`язки 

працівникам патрульної поліції у м. Запоріжжі.  

Придбання легкового транспортного засобу для складання практичних 

іспитів регіональному сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області 

забезпечить можливість швидко, якісно та комфортно надавати сервісні 

послуги в сфері дорожнього руху.    

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконавцями заходів Програми є військова частина 3029 Національної 

гвардії України, військова частина 3026 Національної гвардії України, 

військова частина 3033 Національної гвардії України, військова частина А1978 

Міністерства оборони України,  Головне управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, Головне управління 

Національної поліції в Запорізькій області, Управління патрульної поліції в 

Запорізькій області ДПП НПУ та регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в 

Запорізькій області. 

Виконавці мають забезпечити виконання запланованих Програмою 

завдань та заходів, проведення аналізу їх виконання, цільове використання 

коштів. 
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Відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету 

Запорізької міської ради здійснює координацію дій виконавців та контролює 

виконання Програми. 

 

 

Секретар міської ради       Анатолій КУРТЄВ 



 

 

Додаток 1  
до 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 2022 рік 

 

Заходи  

з виконання 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 2022 рік 
                                                                                                                                                                                             тис.грн 

№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Прогнозні обсяги 

Всього в т.ч. на 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 

1. Військова частина 3029 Національної гвардії України 

1.1 Придбання автоматизованої 

системи обслуговування 

техніки 

Військова частина 3029    

Національної гвардії 

України 

Запорізької міської 

територіальної 

громади 

500,000 500,000 

 РАЗОМ   500,000 500,000 

2. Військова частина 3026 Національної гвардії України 

2.1. Придбання захисної 

автоматичної системи 

пропуску на територію 

військової частини та 

поточний ремонт будівлі 

Військова частина 3026    

Національної гвардії 

України 

Запорізької міської 

територіальної 

громади 

200,000 200,000 

 

 РАЗОМ    200,000 200,000 



 

 

 

2 

1 2 3 4 5 6 

3. Військова частина 3033 Національної гвардії України 

3.1 Забезпечення виконання 

заходів бойової підготовки 

та облаштування 

навчальних об`єктів 

Військова частина 3033 

Національної гвардії 

України 

Запорізької міської 

територіальної 

громади 

800,000 800,000 

 РАЗОМ   800,000 800,000 

4. Військова частина А1978 Міністерства оборони України 

4.1 Придбання програмного 

забезпечення для 

тренажерного комплексу 

«КАП» та поточний ремонт 

будівлі 

Військова частина А1978 

Міністерства оборони 

України 

Запорізької міської 

територіальної 

громади 

250,000 250,000 

 РАЗОМ   250,000 250,000 

5. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області 

5.1 Придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

аварійно-рятувального 

обладнання  

Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Запорізькій області 

Запорізької міської 

територіальної 

громади 

500,000 500,000 

 РАЗОМ   500,000 500,000 

6. Головне управління Національної поліції в Запорізькій області 

6.1 Створення «Front-Office» та 

придбання системи 

«CUSTODY RECORDS», 

комп’ютерної і оргтехніки,  

господарських товарів та 

меблів  

Головне управління 

Національної поліції в 

Запорізькій області 

Запорізької міської 

територіальної 

громади 

600,000 600,000 

 РАЗОМ   600,000 600,000 
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1 2 3 4 5 6 

7. Управління патрульної поліції в Запорізькій області ДПП НПУ 

7.1 Технічне обслуговування та 

поточний ремонт 

патрульних автомобілів 

Управління патрульної 

поліції в Запорізькій області 

ДПП НПУ 

Запорізької міської 

територіальної 

громади 

500,000 500,000 

 РАЗОМ   500,000 500,000 

8. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Запорізькій області 

8.1 Придбання легкового 

транспортного засобу для 

складання практичних 

іспитів.  

Регіональний сервісний 

центр ГСЦ МВС в 

Запорізькій області 

Запорізької міської 

територіальної 

громади 

550,000 550,000 

 РАЗОМ   550,000 550,000 

 РАЗОМ за програмою   3 900,000 3 900,000 

 

                                             

Секретар міської ради           Анатолій КУРТЄВ 



Додаток 2 
до 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 2022 рік 
 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування 

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 2022 рік 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                   ( найменування міської цільової програми) 
 

                                                                                                    

 Обсяг фінансування, 
всього, тис.грн. 

в тому числі на 

2022 рік, тис.грн. 

1 2 3 

Бюджет Запорізької міської 

територіальної громади 

3 900,000 3 900,000 

Державний бюджет - - 

Обласний бюджет - - 

Інші джерела*  - - 

Усього 3 900,000 3 900,000 
                  
 
             
                  Секретар міської ради                                                                                                           Анатолій КУРТЄВ 
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