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Розділ 1. Паспорт Програми
Найменування

Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії України, які розташовані на
території м.Хмельницького на 2018-2019 роки

Підстави для розробки

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі
змінами і доповненнями),
Указ 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" зі змінами,
розпорядження голови Хмельницької обласної державної
адміністрації від 24 лютого 2016 року №87/2016-р "Про
Координаційну раду з організації роботи по наданню шефської
допомоги військовим частинам Збройних Сил України,
Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби
України при обласній державній адміністрації"

Замовник

Хмельницька міська рада;
виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Головний-розробник

Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

Учасники програми

Управління культури і туризму міської ради;
управління молоді та спорту;
департамент освіти та науки міської ради;
фінансове управління міської ради;
відділ кадрової роботи міської ради;
управління організаційно-інформаційної роботи та контролю;
командування військових частин А4239, А3808, А1538, А0553,
А2339, А3013, А0661 Збройних Сил України;
командування військової частини 3053 Національної гвардії
України;
командування Хмельницького зонального відділу військової
служби правопорядку;
військовий комісар Хмельницького об’єднаного міського
військового комісаріату.

Мета

Сприяння піднесенню престижу військової служби;
сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави,
розв'язання соціально–побутових проблем військовослужбовців,
задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців,
налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

Завдання

Сприяння вирішенню питань щодо піднесення престижу
військової служби;
участь у культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
участь у військово-патріотичному вихованні молоді;
підготовка допризовної молоді до виконання військового
обов’язку щодо захисту держави;
участь військовослужбовців в урочистостях та святкових заходах,
організатором яких виступає міська рада;
сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням

соціальних потреб військовослужбовців.
Термін реалізації Програми

2018-2019 роки

Джерела фінансування

Кошти міського бюджету на загальну суму 3 млн 690 тис. гривень

Прогнозовані результати

Піднесення престижу військової служби;
підвищення обороноздатності та мобілізаційній готовності
держави;
розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців;
задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;
налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.
Розділ 2. Загальні положення Програми

Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України, які розташовані на території м.Хмельницького на 2018-2019
роки розроблена відповідно до Указу 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" зі змінами та розпорядженням голови
Хмельницької обласної державної адміністрації від 24 лютого 2016 року №87/2016-р "Про
Координаційну раду з організації роботи по наданню шефської допомоги військовим
частинам Збройних Сил України, Національної Гвардії України та Державної прикордонної
служби України при обласній державній адміністрації, з метою піднесення престижу
військової служби, сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних
потреб військовослужбовців та забезпечення виконання завдань шефства над військовими
частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України.
Програма розрахована на 2 роки.
Розділ 3. Мета, завдання та заходи Програми
Метою Програми є:
- піднесення престижу військової служби;
- сприяння мобілізаційній готовності;
- розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців;
- задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;
- налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва;
- надання допомоги у забезпеченні військових частин матеріально-технічними
засобами та інше.
Основні завдання Програми:
- сприяння вирішенню питань щодо піднесення престижу військової служби;
- участь у культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
- участь у військо-патріотичному вихованні молоді;
- підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту
держави;
- участь військовослужбовців в урочистостях та святкових заходах, організатором
яких виступає міська рада;
- сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб
військовослужбовців.
На виконання вимог Указу 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" Програмою передбачаються спільні
заходи Хмельницької міської ради та командування військових частин А4239, А3808, А1538,

А0553, А2339, А3013, А0661, командування військової частини 3053 Національної гвардії
України, командування Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку,
військовий комісар Хмельницького об’єднаного міського військового комісаріату (додаток ).
Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в
межах видатків, затверджених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний
бюджетний період та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством
України.
Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання визначених Програмою заходів:
- піднесе престиж військової служби;
- сприятиме обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;
- задовольнить культурні і духовні потреби військовослужбовців;
- підвищить ефективність цивільно-військового співробітництва.
Розділ 6. Виконавці Програми
Виконавцями Програми є:
Управління культури і туризму міської ради;
управління молоді та спорту;
департамент освіти та науки міської ради;
фінансове управління міської ради;
відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування;
управління організаційно-інформаційної роботи та контролю;
командування військових частин А4239, А3808, А1538, А0553, А2339, А3013, А0661,
командування військової частини 3053 Національної гвардії України, командування
Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку, військовий комісар
Хмельницького об’єднаного міського військового комісаріату.
Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми
Головним координатором Програми є відділ з питань оборонно-мобілізаційної і
режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.
Виконавці Програми щороку до 20 січня надають до відділу з питань оборонномобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
інформацію про виконання заходів Програми.
Військові частини до 1 грудня 2018 року надають фінансовому управлінню міської
ради звіт щодо обсягів і напрямків використання коштів, отриманих з міського бюджету
протягом звітного періоду.

Додаток
до Програми шефської допомоги військовим частинам
Збройних Сил України, Національної гвардії України,
які розташовані на території м Хмельницького
на 2018-2019 роки
Спільні заходи
Хмельницької міської ради
п/п

Зміст заходу

1
2
1. Участь в урочистостях з нагоди:
- Дня Національної гвардії України;
- Дня Перемоги;
- День Конституції України;
- День Незалежності України;
- День захисників України;
- День Збройних Сил України;
- інші.
2. Участь у святкування і урочистостях з
нагоди Дня частини, військовопрофесійних свят та державних свят

Виконавці

3
Управління культури і туризму міської ради у
взаємодії з командуванням військових частин А4239,
А3808, А1538, А0553, А2339, А3013, А0661,
командування військової частини 3053 Національної
гвардії України; командування Хмельницького
зонального відділу військової служби правопорядку;
військовий комісар Хмельницького об’єднаного
міського військового комісаріату
Керівництво міської ради; управління культури і
туризму міської ради, департамент освіти та науки
міської ради, командуванням військових частин
А4239, А3808, А1538, А0553, А2339, А3013, А0661,
командування військової частини 3053 Національної
гвардії України; командування Хмельницького
зонального відділу військової служби правопорядку;
військовий комісар Хмельницького об’єднаного
міського військового комісаріату
3. Нагородження кращих
Відділ кадрової роботи міської ради у взаємодії з
військовослужбовців військових частин командуванням військових частин А4239, А3808,
відзнаками Хмельницької міської ради А1538, А0553, А2339, А3013, А0661, командування
та виконавчого комітету.
військової частини 3053 Національної гвардії
України; командування Хмельницького зонального
відділу військової служби правопорядку; військовий
комісар Хмельницького об’єднаного міського
військового комісаріату

Фінансове
забезпечення
4
-

-

Результат впровадження
5
Сприяння піднесенню
престижу військової
служби; участь у
військово-патріотичному
вихованні молоді.

Сприяння піднесенню
престижу військової
служби; участь у
військово-патріотичному
вихованні молоді;
підготовка допризовної
молоді до виконання
військового обов’язку
щодо захисту держави
Сприяння піднесенню
престижу військової
служби.

п/п

Зміст заходу

Виконавці

1
2
3
4. Залучення творчих колективів міста для Управління культури і туризму міської ради у
задоволення культурних і духовних
взаємодії з командуванням військових частин А4239,
потреб військовослужбовців.
А3808, А1538, А0553, А2339, А3013, А0661,
командування військової частини 3053 Національної
гвардії України; командування Хмельницького
зонального відділу військової служби правопорядку;
військовий комісар Хмельницького об’єднаного
міського військового комісаріату.
5. Проведення екскурсій (оглядових,
Управління культури і туризму міської ради у
музейних, краєзнавчих) для
взаємодії з командуванням військових частин
військовослужбовців.
А4239, А3808, А1538, А0553, А2339, А3013, А0661,
командування військової частини 3053
Національної гвардії України; командування
Хмельницького зонального відділу військової
служби правопорядку; військовий комісар
Хмельницького об’єднаного міського військового
комісаріату
6. Проведення в загальноосвітніх
Департамент освіти та науки міської ради
навчальних закладах та закладах
Управління культури і туризму міської ради;
культури міста, "круглих столів", бесід управління молоді та спорту міської ради у взаємодії
та інших культурно-просвітницьких
з командуванням військових частин А4239, А3808,
заходів метою яких є піднесення
А1538, А0553, А2339, А3013, А0661 , командування
престижу військової служби, здійснення військової частини 3053 Національної гвардії
військово-патріотичного виховання
України; командування Хмельницького зонального
молоді, підготовка допризовної молоді відділу військової служби правопорядку; військовий
до виконання військового обов'язку
комісар Хмельницького об’єднаного міського
щодо захисту держави
військового комісаріату
7. Проведення занять допризовної
Департамент освіти та науки міської ради у взаємодії
підготовки з учнями навчальних
з командуванням військових частин А4239, А3808,
закладів міста
А1538, А0553, А2339, А3013, А0661, командування
військової частини 3053 Національної гвардії
України; командування Хмельницького зонального
відділу військової служби правопорядку; військовий

Фінансове
забезпечення
4
-

Результат впровадження
5
Задоволення культурних і
духовних потреб
військовослужбовців.

-

Задоволення культурних і
духовних потреб
військовослужбовців.

-

Сприяння піднесенню
престижу військової
служби; участь у
військово-патріотичному
вихованні молоді;
підготовка допризовної
молоді до виконання
військового обов’язку
щодо захисту держави.

-

Участь у військовопатріотичному вихованні
молоді; підготовка
допризовної молоді до
виконання військового
обов’язку щодо захисту

п/п

Зміст заходу

1

2

Виконавці
3
комісар Хмельницького об’єднаного міського
військового комісаріату.

8. Проведення спортивних свят з учнями
навчальних закладів міста

Управління молоді та спорту міської ради у
взаємодії з командуванням військових частин
А4239, А3808, А1538, А0553, А2339, А3013, А0661;
командування військової частини 3053
Національної гвардії України; командування
Хмельницького зонального відділу військової
служби правопорядку; військовий комісар
Хмельницького об’єднаного міського військового
комісаріату.
9. Проведення занять із військовоДепартамент освіти та науки міської ради у взаємодії
професійної орієнтації призовної молоді. з командуванням військових частин А4239, А3808,
Влаштування "Дня відкритих дверей" у А1538, А0553, А2339, А3013, А0661, командування
військових частинах з метою
військової частини 3053 Національної гвардії
ознайомлення призовників із умовами України; командування Хмельницького зонального
проходження військової служби.
відділу військової служби правопорядку; військовий
комісар Хмельницького об’єднаного міського
військового комісаріату

10. Надання субвенції з міського бюджету
державному бюджету на забезпечення
військових частин матеріальнотехнічними засобами та оновлення
матеріально-технічної бази.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради у
взаємодії з командуванням:

в/ч А4239
в/ч А3808
в/ч А1538
в/ч А2339
в/ч А0661 (через КЕВ м.Хмельницького)
в/ч А0553
в/ч А3013

Фінансове
забезпечення
4

Результат впровадження

5
держави; сприяння
піднесенню престижу
військової служби.
Участь у військовопатріотичному вихованні
молоді; підготовка
допризовної молоді до
виконання військового
обов’язку щодо захисту
держави; сприяння
піднесенню престижу
військової служби.
Сприяння піднесенню
престижу військової
служби; участь у
військово–патріотичному
вихованні молоді;
підготовка допризовної
молоді до виконання
військового обов’язку
щодо захисту держави.
У межах
Виділення коштів з
затверджених
міського бюджету для
кошторисних
забезпечення військових
призначень на 2018- частин матеріально2019 роки
технічними засобами.
120 тис.грн.
100 тис.грн.
100 тис.грн.
700 тис.грн.
1,3 млн.грн.
1 млн грн
100 тис.грн

п/п

Зміст заходу

Виконавці

1

2

3
в/ч 3053 Національної гвардії України;
Хмельницького зонального відділу військової служби
правопорядку,
Хмельницького об’єднаного міського військового
комісаріату (через Хмельницький обласний
військовий комісаріат)
Управління організаційно-інформаційної роботи та
контролю.

11. Інформування громадськості про
виконання Програми.

12.

Всього

Фінансове
забезпечення
4
100 тис.грн.
70 тис.грн.

Результат впровадження
5

100 тис.грн

-

Інформування
громадськості міста про
реалізацію заходів
Програми.

3 млн 690 тис.грн

Секретар міської ради

М.Кривак

Завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної
і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Ю.Шкабура

