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Інформація
про стан виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії України, які розташовані на території м.Хмельницького
на 2018-2019 роки за весь термін дії:
Відповідно до Програми всі учасники на протязі 2018-2019 року активно виконували
визначені заходи. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради спільно з керівним
складом та військовослужбовцями частин брали активну участь в урочистих заходах міста з
нагоди відзначення державних свят та знаменних дат. Всі заходи були спрямовані на
піднесення престижу військової служби, сприяння обороноздатності та мобілізаційній
готовності держави, військово-патріотичного виховання молоді міста та її підготовки до
виконання
військового
обов'язку,
розв'язання
соціально–побутових
проблем
військовослужбовців, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців; в
пропаганді здорового способу життя. На високому рівні були проведені урочисті відзначення
День Соборності України, День пам’яті героїв Крут, 23 травня День Героїв, День перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні, День Конституції України, День незалежності України,
День захисника України, День Збройних Сил України з нагоди Дня частини, військовопрофесійних свят. Заохочено 190 кращих військовослужбовців військових частин відзнаками
Хмельницької міської ради та виконавчого комітету. Проведено в загальноосвітніх
навчальних закладах та закладах культури міста, 250 "круглих столів", бесід та інших
культурно – просвітницьких заходів метою яких є піднесення престижу військової служби,
здійснення військово-патріотичного виховання молоді, підготовка допризовної молоді до
виконання військового обов'язку щодо захисту держави.
За 2018-2019 роки з міського бюджету на виконання заходів передбачених
Програмою профінансовано майже 8 млн грн.
Кошти направлені на закупівлю спеціального обладнання, комп’ютерної техніки, ремонт
казармених приміщень для покращення побутових умов військовослужбовців, ремонт
автотранспортної техніки та спеціальної техніки.
в/ч А4239 у 2018 році 100 тис. грн..на придбання та встановлення периметрової охоронної
сигналізації та датчиків світлової дії на місці зберігання техніки та озброєння та у 2019 році
500 тис. грн. на перекриття даху сховища для техніки та озброєння.
в/ч 3053 Національна гвардія України у 2018 році - 100 тис. грн..на доукомплектування
системи гучномовного зв’язку спеціального призначення та придбання комп’ютерної
техніки. У 2019 році – 150 ти. грн. для придбання відео реєстраторів, пожежного обладнання
та спорядження, металошукачів та фотокамер.
в/ч А3808 у 2018 році - 100 тис. грн. на комплект охоронного відео спостереження. У 2019
році – 100 тис. грн. для облаштування освітлення периметру місця зберігання спец техніки та
придбання комп’ютерної техніки.
в/ч А1538 у 2018-2019 роках -200 тис грн.. для поточного ремонту спец техніки та придбання
комп’ютерної техніки.
в/ч А0553 – у 2019 році 800 тис грн. на закупівлю матеріалів для проведення поточного
ремонту казармених приміщень своїми силами. У 2018 році 800 тис грн. на закупівлю
матеріалів для проведення поточного ремонту казармених приміщень своїми силами
в/ч А 3013 – у 2019 році - 275 тис. грн. на створення локальної мережі відео нагляду за
складами зберігання вибухових предметів. У 2018 році – 100 тис. грн. на закупівлю
будівельних матеріалів для ремонтну казарм.

в/ч А2339 – у 2019 році - 400 тис. грн. на придбання апарату штучної вентиляції легень.
Закупівлі проводились через спеціалізовані майданчики « ПРОЗОРО» що дало змогу з
економити 80 тис грн. за які додатково придбали інструментарій для проведення
ендоскопічних операційна лор органах. У 2018 році – 300 тис. грн. на придбання обладнання
для ендоскопічних операцій.
в/ч А0661 – у 2019 році - 500 тис на облаштування огорожі військового містечка. У 2018 році
1200 тис. грн. на реконструкцію покрівлі казарми.
Хмельницький зональний відділ військової служби правопорядку у 2018-2019 роках 200 тис.
грн. на поточний ремонт автомобільної техніки та придбання комп’ютерної обладнання.
в/ч А7179 – 222,56 тис. грн. для придбання зимового одягу в кількості 104 комплекти та 15
тис. грн. на придбання оргтехніки.
Хмельницький об’єднаний міський військовий комісаріат у 2018 році – 100 тис. грн. на
придбання засобів автоматизованого управління та електронно-обчислювальної техніки. У
2019 році – 27 тис. грн. на закупівлі меблів
Також за кошти міського бюджету в сумі 105 тис. грн. зроблено ремонт в штабі в/ч А7179.
Хмельницькому об’єднаному міському військовому комісаріату – з міського бюджету
профінансовано 27 тис. грн. для придбання меблів для комплектування на базі комісаріату
Хмельницького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Також за кошти міського бюджету в сумі 106 тис. грн. проводиться ремонт у Хмельницькому
міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки
Завідувач відділу
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