
 

 

 

 

Напрямки діяльності  та заходи Програми  матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил 

України, Коростенського об’єднаного міського військового комісаріату  на 2019- 2023 роки 
 

 

№ 

з

/

п 

Назва завдання 
Перелік заходів 

Програми 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування  

(тис. грн.) 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коростенський об’єднаний міський військовий комісаріат (далі - ОМВК)   Військова частина А7309(далі - в/ч А7309) 

1 Придбання продукції 

оборонного призначення, 

предметів речового майна та 

спорядження, засобів 

захисту, зв’язку, паливно-

мастильних матеріалів, 

друкованої та супутньої 

продукції, освітлювального 

устаткування, засобів 

особистої гігієни,  меблів, 

побутової техніки, 

канцелярських товарів, 

офісного та комп’ютерного 

обладнання, будівельних 

інструментів та матеріалів,  

медичних матеріалів, 

обладнання 

Здійснення комплексу 

заходів з метою 

переходу 

Коростенського 

об’єднаного міського 

військкомату (далі –

ОМВК) на 

Територіальний центр 

комплектування і 

соціальної підтримки – 

далі ТЦК (проведення 

поточного ремонту 

приміщень ОМВК, 

влаштування пандусу 

для інвалідів з метою 

приведення до вимог 

ТЦК). 

2019 – 

2023 

р.р. 

Виконавчий 

комітет 

міської 

ради 
 

ОМВК 

 

В/ч А7309 

Кошти 

міського 

бюджету 

І етап: 

500,00 

тис.грн. 
 

 

2019 р.- 

500,00 

тис. грн. 
 

2020 р.- 

у межах 

фінансового 

ресурсу 
 

2021 р.- 

у межах 

фінансового 

ресурсу 

Придбання: 

-меблів (у т.ч. 

офісних), побутової 

техніки; 

-офісної і 

комп’ютерної 

техніки, 

устаткування і 

приладдя, в т.ч. 

канцелярського і 

навчального 

приладдя; 

-електротехнічного, 

освітлювального 

обладнання і 

матеріалів, у т.ч. 

бензопил; 

Додаток 1  

до Програми матеріально-технічного забезпечення 

військових частин Збройних Сил України, 

Коростенського об’єднаного міського військового 

комісаріату  на 2019- 2023 роки 
 



водозабезпечення, 

будівельних, інженерних та 

інших робіт та послуг, 

закупівля транспортних 

послуг. 

Створення бази 

мобілізаційного 

розгортання та 

проведення навчальних 

зборів в/ч А7309 

(облаштування робочих 

місць структурних 

підрозділів штабу, 

приміщень казарми та 

їдальні для особового 

складу в/ч А7309).  

 

Організація перевезення 

призовників, резервістів, 

військовозобов’язаних 

під час оголошення 

призову, проведення 

навчальних зборів. 

ІІ етап: 

у межах 

фінансового 

ресурсу. 

 

2022 р. - 

у межах 

фінансового 

ресурсу 

 

 

 

 

2023 р.- 

у межах 

фінансового 

ресурсу 

 

-речового майна, 

шкіряних та 

текстильних, 

пластмасових та 

гумових матеріалів; 

-оборонного, 

охоронного та 

протипожежного 

обладнання, в т.ч. 

комплекти макетів 

масогабаритних 

протипіхотних та  

протитанкових мін, 

ручних 

протипіхотних та 

 протитанкових 

гранат; 

-нафтопродуктів, 

палива; 

-сантехнічного 

обладнання; 

-шанцевого 

інструменту;  

-продуктів 

харчування, 

бутильованої води, 

кухонного приладдя 

та супутних товарів 

госп. призначення; 



       -медичного 

обладнання, 

фармацевтичної 

продукції та засобів 

особистої гігієни; 

-друкованої та 

супутньої продукції; 

-конструкцій та 

конструкційних 

матеріалів, 

допоміжної 

будівельної 

продукції, 

будівельних робіт, 

архітектурних, 

будівельних, 

інженерних та 

інспекційних 

послуг; 

-транспортних 

послуг. 

 Всього:     2019 р- 

500,00 

тис. грн. 

2020-2023 р- 

у межах 

фінансового 

ресурсу 

 

 

 



Військова частина 1910 (далі - в/ч А1910) м. Житомир 

4

. 

1).Придбання меблів (у тому 

числі офісних), закупівля  

послуг з облаштування 

засобів 

відеоспостереження та 

встановлення охоронної 

сигналізації. 

 

 

 

1).Закупівля послуг з 

облаштування місць 

несення служби засобами 

відеоспостереження, 

обладнання кімнат  

зберігання зброї 

охоронною сигналізацією 

та засобами 

відеоспостереження. 

Придбання офісних 

меблів. 

 

2019-

2023 

рр 

Виконав 

чий комітет  

міської 

ради  

 

 

 

В/ч А1910 

 

Кошти 

міського 

бюджету 

І етап: 

у межах 

фінансового 

ресурсу. 

 

 

 

2019р.- 

в межах 

фінансового 

ресурсу 

 

 

Встановлення 

сучасного 

обладнання 

(системи 

відеоспостереження

) для 

покращення 

охорони військової 

частини. 

Придбання меблів 

(у тому числі 

офісних), для 

облаштування 

навчальних класів. 

 2).Придбання  

залізобетонних конструкцій 

та конструкційних 

матеріалів, допоміжної 

будівельної продукції. 

 

 

 

3).Придбання  

залізобетонних конструкцій 

та конструкційних 

матеріалів, допоміжної 

будівельної продукції. 

 

2).Закупівля будівельних 

матеріалів, 

залізобетонних 

конструкцій та 

конструкційних  

матеріалів,  допоміжної 

будівельної продукції. 
 

3).Закупівля будівельних 

матеріалів, 

залізобетонних 

конструкцій та 

конструкційних  

матеріалів,  допоміжної 

будівельної продукції. 

   2020р.- 

в межах 

фінансового 

ресурсу 

 

 

2021р.- 

в межах 

фінансового 

ресурсу 

 

 

 

 

Встановлення 

огорожі по 

периметру 

військової частини 

протяжністю 150-

200 м. 

 

Встановлення 

огорожі по 

периметру 

військової частини 

протяжністю 150-

200 м. 

 



4).Придбання  

залізобетонних конструкцій 

та конструкційних 

матеріалів, допоміжної 

будівельної продукції. 

 

5).Придбання  

залізобетонних конструкцій 

та конструкційних 

матеріалів, допоміжної 

будівельної продукції. 

4).Закупівля будівельних 

матеріалів, 

залізобетонних 

конструкцій та 

конструкційних  

матеріалів,  допоміжної 

будівельної продукції. 

 

5).Закупівля будівельних 

матеріалів, 

залізобетонних 

конструкцій та 

конструкційних  

матеріалів,  допоміжної 

будівельної продукції. 

ІІ етап: 

в межах 

фінансового 

ресурсу 

 

2022р.- 

в межах 

фінансового 

ресурсу 

 

2023р.- 

в межах 

фінансового 

ресурсу 

 

Встановлення 

огорожі по 

периметру 

військової частини 

протяжністю 150-

200 м. 

 

 

Встановлення 

огорожі по 

периметру 

військової частини 

протяжністю 150-

200 м. 

 Всього:     2019-2023 

рр.- 

в межах 

фінансового 

ресурсу 

 

Загальна сума по Програмі:                             2019 р- 500,00 тис. грн. 

2020-2023 рр. - у межах фінансового ресурсу 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           В. Вигівський 


