
 

 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

13 листопада 2017 року  № 284 

 

 

Про затвердження Програми підтримки  

військової частини А1499 в м.Пирятин 

Полтавської області на 2017 рік 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи листи Квартирно-експлуатаційного відділу м.Полтава       

від 25.09.2017 № 3329, військової частини А1499 від 20.09.2017 № 268/3,        

від 31.10.2017 № 3310/02-32, висновки та рекомендації постійних комісій, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки військової частини А1499 в 

м.Пирятин Полтавської області на 2017 рік, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на військову 

частину А1499 (Васюк І.В.) та фінансове управління міської ради                   

(Кеда С.Ю.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток  

 до рішення тридцятої  

 позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

13 листопада 2017 року № 284 

 

 

               

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

м. Пирятин 



1. Вступ 

Відповідно до статей 13, 27 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“, Законів України „Про оборону України“, „Про військовий 

обов’язок і військову службу”, „Про Збройні Сили України”, „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 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“ на 

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

покладається надання допомоги у забезпеченні військових частин матеріально-

технічними засобами для виконання військового обов’язку. Дана Програма 

розроблена з метою матеріального забезпечення у 2017 – 2018 роках військової 

частини А1499. 

 
2. Оцінка поточної ситуації 

Відповідно до спільної директиви Міністерства Оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України від 20 жовтня 2016 року                       

№ Д-322/1/5 дск „Про переміщення військової частини – польова пошта В 1660 

(А1499) в місто Пирятин, Полтавської області“ військова частина А1499 буде 

розміщена у м. Пирятин за адресою вул. Європейська, 4.  

Вивільнене військове містечко перебуває у занедбаному стані, будівлі 

потребують поточного та капітального ремонтів, необхідно придбати різне 

обладнання. Також існує фінансова проблема з організації облаштування 

гуртожитку для проживання особового складу військовослужбовців військової 

частини А1499, необхідно облаштувати сантехнічні вузли, їдальню.  

У зв’язку з реалізацією Програми розвитку та відновлення боєздатності 

Збройних Сил України, проблема повноцінного функціонування військової 

частини  А1499 набуває першочергового значення. Враховуючи наявні 

завдання сьогодення перед Збройними Силами України щодо захисту 

суверенітету та територіальної цілісності України, українського народу від 

зовнішніх та внутрішніх агресорів, якісного виконання та забезпечення заходів 

військовою частиною А1499, необхідна всебічна фінансова та матеріальна 

допомога. 

Для вирішення та виконання завдань, поставлених перед військовою 

частиною, необхідні кошти, які у військовій частині відсутні. В Міністерстві 

оборони України такі кошти також на 2017 рік не передбачені. Також існує 

фінансова проблема з організації облаштування гуртожитку для проживання 

особового складу військовослужбовців військової частини А1499. 

 

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

Від ефективного виконання військовою частиною А1499 бойових завдань 

напряму залежить рівень обороноздатності країни, тому виникає необхідність 

забезпечення її ефективного функціонування. Забезпечити таке функціонування 

можливо за рахунок відповідного матеріально-технічного забезпечення. 

Щоб створити належні умови для якісної роботи військової частини 

необхідно забезпечити поточне утримання будівель в придатному стані, а саме: 



здійснити утеплення гуртожитку шляхом встановленням метало-пластикових 

вікон, сантехнічного обладнання, електропобутових приладів. 

Власного фінансового забезпечення не вистачає для виконання таких 

завдань. Вирішити ці питання без додаткового фінансування військової частини 

А1499 неможливо. 

 

4. Мета  Програми 

Метою Програми є: сприяння забезпеченню шефської допомоги, 

сприяння вирішенню соціально – побутових проблем з організації 

облаштування гуртожитку для належного проживання особового складу 

військовослужбовців військової частини А1499.  

  

5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми є фінансування 

за рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

Розробником Програми є військова частина А1499 Збройних Сил 

України, яка розташована в м.Пирятин Полтавської області. 

Відповідальними за виконання Програми є військова частина А1499 

Збройних Сил України м.Пирятин Полтавської області, фінансове управління 

міської ради. 

 

 6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми становить – 280000,0 грн (двісті 

вісімдесят тисяч гривень).  

Джерело фінансування Програми – бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади. 

  
7. Строки та етапи виконання Програми         
Термін реалізації Програми – 2017 рік. 

 

           8. Перелік завдань і заходів   на впровадження програми 

№ 

п/п 

Завдання Заходи 

1 Забезпечення умов 

проживання 

військовослужбовців 

військової частини А1499 

Збройних Сил України у 

м.Пирятині  

Утеплення будівлі гуртожитку шляхом 

встановлення вікон, облаштування 

сантехнічним обладнанням, 

облаштування електроприладами: 

бойлерами та електроплитами кухні 

гуртожитку військової частини А 1499 

Збройних Сил України у м.Пирятин 

 

9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

Реалізація Програми фінансування дасть змогу досягти наступних 

показників:  



активізувати шефську роботи щодо забезпечення підшефної військової 

частини матеріально-технічними засобами; 

сприяти вирішенню соціально – побутових проблем з організації 

облаштування гуртожитку для належного проживання військовослужбовців 

військової частини А1499 Збройних Сил України. 

 

10. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 

Програми 

Безпосереднє виконання Програми покладається на військову частину 

А1499 Збройних Сил України. 

Контроль за ходом виконанням Програми здійснюють заступник  

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С. 

та постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

 

Заступник командира  

військової частини А1499                                                     М.М. Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Паспорт  

Програми підтримка військової частини А 1499 в м. Пирятин Полтавської області   

на 2017рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення Програми 

Розпорядження  міського  голови  від 03.11.2017 № 137 

3. Розробник Програми Військова частина А 1499 Збройних Сил України, 

м.Пирятин Полтавської області 

4. Співрозробник Програми Відділ економічного прогнозування виконкому 

Пирятинської міської ради 

5. Відповідальний виконавець Програми Військова частина А 1499 Збройних Сил України,  

м.Пирятин Полтавської області, фінансове управління 

міської ради 

6. Учасники Програми  

7. Термін реалізації Програми 2017  рік 

7.1. Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього,  

у тому числі: 

280,0  тис. грн. 

9.1. коштів міської ОТГ 280,0  тис.  грн. 

9.2 коштів інших джерел  

 

 

 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми підтримка військової частини А 1499 в м. Пирятин Полтавської області   

на 2017 рік 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми,  

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2017 рік 201__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 

280,0 

 

  

    

280,0 

 

кошти міської ОТГ 

 

 

280,0 

 

 

  

    

280,0 

кошти не 

бюджетних  

джерел 

 

- 

     

- 

 



Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

           Напрями діяльності та заходи  

Програми підтримка військової частини А 1499 в м. Пирятин Полтавської області   

на 2017 рік 

    

№  

 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

 

Перелік заходів 
Програми 

 

 

Строк 
виконан

ня 

заходу 
 

 

Виконавці 
 

 

 
 

Джерела 
фінансу-

вання 

 
 

 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 

ня  
(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний  
результат 

 

 

1. Надання допомоги в 

реалізації 

поставлених 

завдань щодо 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

особового складу в 

облаштуванні 

гуртожитку 

військової частини 

А 1499 Збройних 

Сил України 

м.Пирятин 

Полтавської області 

Придбання 

будівельних 

матеріалів (вікна з 

металево-

пластикового 

профілю розмірами  

120 х 210 мм та 190 х 

210 мм) для 

облаштування 

гуртожитку 

військової частини А 

1499 Збройних Сил 

України 

 

Придбання 

сантехнічних засобів 

(раковини керамічні 

та металеві, труби 

полімерні 20,50 та 

110 мм, труба 

металопластик 16 мм, 

фитинги для труб, 

змішувачі води для 

душа і раковини) 

для облаштування 

сантехнічних вузлів 

гуртожитку 

військової частини 

А1499 Збройних Сил 

України 

 

Придбання електро - 

побутових приладів 

боллєри на 200 л х 2, 

150 л х 3, плита 

електрична 

потужністю 6 кВ х 4, 

2017 

рік 

Пирятинська 

міська 

об’єднанна 
територіальна 

громада 

 
Військова 

частина А 1499 

Збройних Сил 
України 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

130,662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00 

 

Облаштуванн

я гуртожитку 

для 

проживання 

військовослу

жбовців для 

функціонува

ння 

військової 

частини 

військової 

частини 

А1499 

 Разом     280,00  

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Календарний план  

Програми підтримка військової частини А 1499 в м. Пирятин Полтавської області   

на 2017 рік 

 

Пирятинська  міська  рада Полтавської  області   

вул. Соборна, 21, м. Пирятин  

Код відомчої класифікації ______01_______  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету_____0118370________ 

Код КЕКВ _____2620, 3220________ 

 

№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено 

 на 2017 рік, 

тисяч гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. В т.ч. за 

рахунок 

загально

го фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Надання 

допомоги в 

реалізації 

поставлених 

завдань щодо 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

особового 

складу в 

облаштуванні 

гуртожитку 

військової 

частини А 

1499 

Збройних 

Сил України 

м.Пирятин 

Полтавської 

області 

Рішення      

30-ої  

позачерго 

вої сесії  

міської  

ради  

від 

13.11.17  

№ 284 

 

Виконком 

міської ради 

280,0 280,0             

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

(кошти загального фонду/кошти спеціального фонду)                                                                               

 

 

 

Головний спеціаліст відділу 

економічного прогнозування Н.М. Троян 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
 

 

13 листопада  2017 року 

 


