
                                                                   

 

 

 
 

 

ПРОГРАМА  

матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил 

України, Коростенського об’єднаного міського військового комісаріату  

на 2019-2023 роки (далі - Програма) 
 

1. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Коростенської міської 

ради 

2. Розробник Програми Відділ з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської міської 

ради 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади, 

що є підставою для 

розроблення Програми 

Укази Президента України від 11 лютого 

2016 року № 44/2016 «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних 

Сил України, Національної гвардії України 

та Державної прикордонної служби 

України», від 08.08.2017 №213 «Про 

внесення змін до Указу Президента України 

від 11 лютого  2016 року № 44» 

4. Співрозробники 

Програми 

Коростенський об’єднаний міський 

військовий комісаріат 

Фінансове управління  виконавчого комітету 

міської ради 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконавчий комітет Коростенської міської 

ради 

6. Учасники Програми Коростенський об’єднаний міський 

військовий комісаріат 

Військові частини: А1910, А7309 

7. Термін реалізації 

Програми 

2019-2023 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Міський  бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми (усього) 

I етап   - 2019 р.- 500,0 тис. грн. 

2021 р. – у межах фінансового ресурсу. 

II етап  - 2022 -2023 рр. –  

у межах фінансового ресурсу. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 31 сесії Коростенської 

міської ради VІІ скликання 

від 23.05.2019р. № 1473 
 



 

 

з них: коштів міського 

бюджету 

I етап   - 2019 р.  – 500,0 тис. грн. 

2021 р. – у межах фінансового ресурсу. 

II етап  - 2022 -2023 рр. –  

у межах фінансового ресурсу. 

 

10. Основні джерела 

фінансування Програми 
Міський  бюджет 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

У зв’язку зі складною суспільно-політичною ситуацією на сході України, 

фактами неприхованої агресії з боку незаконно створених збройних формувань 

проросійського спрямування виникає загроза посягання на територіальну 

цілісність України. Враховуючи зазначене, існує необхідність підтримки 

Збройних Сил України у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати 

адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам.  

Програма розроблена відповідно до законів України «Про оборону 

України», «Про військовий обов'язок і військову службу», указів Президента 

України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України», від 08.08.2017 №213 «Про 

внесення змін до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44».   

Програмою передбачено надання допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України - військові частини А1910, А7309, Коростенському 

об’єднаному міському військовому комісаріату, які дислокуються на території 

Житомирської області, у закупівлі матеріально-технічних засобів для 

виконання ними завдань з підвищення боєготовності військових частин та їх 

здатності до захисту держави, розв'язання соціально-побутових проблем 

особового складу військовослужбовців, задоволення їх культурних і духовних 

потреб. 
 

3. Визначення мети Програми 
 

Метою Програми є здійснення заходів із надання допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України,  а саме: військовій частині-  А1910, військовій 

частині- А7309, Коростенському об’єднаному міському військовому 

комісаріату, які дислокуються на території Житомирської області. 
 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 
 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-

технічного забезпечення особового складу військових частин Збройних Сил 

України, а саме: військовій частині- А1910, військовій частині- А7309, 

Коростенського об’єднаного міського військового комісаріату продукцією 



оборонного призначення, предметами речового майна і спорядження, 

предметами речового майна і спорядження, пально-мастильними матеріалами, 

транспортним обладнанням та допоміжним приладдям до нього, допоміжною 

будівельною продукцією, транспортними послугами, послугами у сфері 

військової оборони, будівельними роботами та інше. 

Враховуючи недостатність коштів державного бюджету на поточне 

забезпечення необхідними матеріально-технічними засобами військових 

частин, які дислокуються на території Житомирської області, прийняття 

Програми  дасть можливість протягом п’яти років надавати  допомогу 

учасникам Програми шляхом фінансування заходів з придбання матеріально-

технічних засобів. 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019-2023 років. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету. Фінансування заходів передбачається щороку за рахунок коштів 

міського бюджету, виходячи з його реальних можливостей. 

 

5. Строки та етапи  виконання Програми 
 

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2019-2023 

років, у два етапи:  

I етап   - 2019- 2021 роки;  

II етап  - 2022 -2023 роки.  

 

6. Напрямки діяльності  та заходи Програми 
 

Напрямки діяльності та заходи Програми наведені в додатку 1. 

 

7. Результативні показники Програми 

 Ресурсне забезпечення Програми 
 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

(тис. грн.) 

І ІІ 
2019  

рік 

2020  

рік 

2021  

рік 

2022 рік- 

2023 рік 

Обсяг ресурсів, 

усього,  

у тому числі: 

500,0 У межах 

фінансового 

ресурсу 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

міський бюджет 500,0 У межах 

фінансового 

ресурсу 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

 

 

 



8. Перелік завдань (напрямів), заходів Програми  

та результативні показники 
 

У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо надання 

допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Коростенському 

об’єднаному міському військовому комісаріату. 

Реалізація заходів Програми дасть змогу надати фінансову допомогу 

військовим частинам Збройних Сил України, а саме: військовій частині- А1910, 

військовій частині- А7309, Коростенському об’єднаному міському військовому 

комісаріату для придбання продукції оборонного призначення, предметів 

речового майна і спорядження, засобів захисту, зв’язку, пально-мастильних 

матеріалів, допоміжної будівельної продукції, транспортними послугами, 

послугами у сфері військової оборони, послугами для особового складу 

військових частин згідно з потребами. 

 

9. Організація  виконання та контролю за виконанням Програми. 
 

Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету економіки та комунальної власності.  

Виконавчому комітету Коростенської міської ради здійснювати 

координацію діяльності та узагальнення виконання заходів Програми 

відповідно до норм чинного законодавства України. 

 

 

 

  

Секретар міської ради                                                               В. Вигівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


