
 

 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят восьмої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

09 квітня 2020року № 187 

 

 

Про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2020рік“ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу 

та звітності про їх виконання та включення до Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи лист військової частини А1499 від 26.02.2020 № 776/02-32, 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2020 рік“ (далі-Програма), 

що додається. 

2.  Відповідальність за виконання заходів Програми покласти військову 

частину А1499 (Блажко А.С.) та фінансове управління Пирятинської міської 

ради (Кеда С.Ю.) в частині передачі міжбюджетних трансфертів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 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 шістдесят восьмої сесії  

(друге пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

09 квітня 2020 року № 187 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

„ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ, ЯКА РОЗТАШОВАНА НА ТЕРИТОРІЇ 

ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ, 

на 2020 рік“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирятин 

2020 

 



Зміст 

№ п/п Найменування розділів програми, додатків № 

1. Вступ 4 

2. Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована 

Програма „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України яка розташована на території Пирятинської 

міської ОТГ Пирятинського району на 2020рік“ 

4 

3. Мета  Програми:  „Підтримка військової частини 

Збройних Сил України яка розташована на території 

Пирятинської міської ОТГ Пирятинського району на 

2020рік“ 

4-5 

4. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання програми 5 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники 
4 

6. Координація та контроль за ходом виконання 

Програми 
6 

7. Додатки:  

7.1 Паспорт Програми „Підтримка військової частини 

Збройних Сил України яка розташована на території 

Пирятинської міської ОТГ Пирятинського району, на 

2020рік“ 

7 

7.2 Ресурсне забезпечення Програми „Підтримка військової 

частини Збройних Сил України яка розташована на 

території Пирятинської міської ОТГ Пирятинського 

району, на 2020рік“ 

7 

7.3 Напрями діяльності та заходи Програми Підтримка 

військової частини Збройних Сил України яка 

розташована на території Пирятинської міської ОТГ 

Пирятинського району, на 2020рік“ 

8 

7.4 Календарний план 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вступ 

 

На забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних 

інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших 

протиправних посягань, відповідно до Законів України „Про оборону України“, 

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 військової частини яка дислокована на території 

Пирятинської об’єднаної територіальної громади, та бере участь у виконанні 

службових (бойових) завдань у складі сил і засобів здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в східних 

областях України. 

 

 

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

 

Від ефективного виконання військовою частиною поставлених завдань, 

напряму залежить рівень обороноздатності країни. Для вирішення таких 

завдань як: відновлення матеріально-технічної бази, забезпечення необхідним 

майном та іншим обладнанням необхідні матеріальні фонди. Вирішити ці 

питання без додаткової допомоги військовій частині, дуже складно. Власного 

фінансового ресурсу не достатньо. У зв’язку з реалізацією програми розвитку 

та відновлення боєздатності Збройних Сил України, проблема повноцінного 

функціонування військової частини А1499 набуває важливого 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. Якщо залишити без розгляду дану 

проблему, існує загроза не своєчасного та не повного виконання поставлених 

завдань. 

 

3. Мета Програми 

Мета Програми – забезпечення належних умов для якісного виконання 

завдань та підтримки високого рівня боєготовності військовою частиною 

А1499, а також: 

підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави; 

налагодження ефективного військового -цивільного співробітництва; 



створення умов для повноцінної підготовки до виконання поставлених 

завдань перед військовою частиною; 

зміцнення співпраці між органами місцевого самоврядування та 

військовим формуванням; 

підняття статусу Збройних сил із залученням місцевого населення щодо 

захисту держави; 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

      

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми є фінансування 

за рахунок коштів місцевих бюджетів–бюджету Пирятинської міської ОТГ. 

Фінансування даних заходів з інших джерел заборонені законодавством. 

Обсяг фінансування Програми на 2020 рік становить 200 000,00 грн. 

(двісті тисяч гривень 00 копійок). 

Термін реалізації програми – 2020 рік 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

№ п/п Завдання Напрямки фінансування 

1 Зміцнення матеріально- 

технічної бази військової 

частини А1499 яка 

розташована на території 

Пирятинської міської ОТГ 

Пирятинського району 

 

Видатки на: 

відновлення бази зберігання, 

технічного обслуговування, ремонту та 

підготовки до виконання завдань 

військової техніки, (дальній парк); 

забезпечення комп’ютерною 

технікою  та канцелярським приладдям; 

встановлення периметральної 

охорони ( відео спостереження); 

виготовлення технічної документації 

та встановлення пожежної сигналізації; 

  

 

Очікувані результати: 

 

За рахунок надання фінансової допомоги, буде забезпечено: 

планомірне відновлення бази зберігання, технічного обслуговування, 

ремонту та  підготовки до виконання завдань військової техніки; 

забезпечення комп’ютерною технікою та канцелярським приладдям; 

встановлення периметральної охорони (відео спостереження); 

виготовлення технічної документації та встановлення пожежної 

сигналізації; 

створення умов для належного виконання поставлених завдань; 

 



6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Відповідальність за виконання заходів Програми покладається на 

Військову частину А1499 (Блажко А.С.). 

Контроль за ходом виконання Програми покладається на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва Пирятинської міської ради 

(Йощенко В.М.).  

 

 

 

 

Командир військової частини А1499 А.БЛАЖКО 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми  

  

П А С П О Р Т  

Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, 

яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2020рік“ 

 
1. Ініціатор розроблення програми Військова частина А3085, А1499 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 12.02.2020 
№ 29 

3. Розробник програми Військова частина А3085, А1499 

4. Співрозробник програми  
5. Відповідальний виконавець програми Військова частина А3085, А1499 

6. Учасник програми Військова частина А3085, А1499 
7. Термін реалізації програми 2020 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: 

 

200,0 тис. грн. 

  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 200,0 тис. грн.   

 коштів інших джерел    

 
Додаток 2  

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення 

 

Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, 

яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2020рік“ 

 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ  

2020 р. 20__ 

р. 

20_

_ р. 

20__-

20__ рр. 

20__-20__ 

рр. 

 

Обсяги ресурсів усього,  

в тому числі: 

200 000,00     200 000,00 

Бюджет міської ОТГ 200 000,00     200 000,00 

Кошти небюджетних джерел 0,0     0,0 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до  Програми  
 

Напрями діяльності та заходи 

Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, 

яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2020рік“ 

 

Захід Розрахунок вартості 
загальна 

сума, грн. 

кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ, грн. 

інші 

кошти 

Відновлення бази 

зберігання, технічного 

обслуговування, 

ремонту та підготовки 

до виконання завдань 

військової техніки. 

Придбання: 

 

-шифер 8-

хвильовий; 

-цвяхи шиферні; 

75 000,00 75 000,00 - 

Забезпечення 

оргтехнікою та 

канцелярським 

приладдям. 

 

Придбання : 

1 кольорового 

струйного  принтера 

формату А3; 

2-х чорно-білих 

лазерних принтерів 

формату А4 (МФУ); 

папір для друку А4 

80мг. – 40 пач.; 

канцелярське 

приладдя; 

35 000,00 35 000,00 - 

Влаштування 

периметральної охорони 

(відео спостереження). 

Придбання: 

камер 

відеоспостереження;  

реєстратор; 

жорсткий диск; 

40 000,00 40 000,00 - 

Виготовлення технічної 

документації та 

встановлення пожежної 

сигналізації. 

Замовлення 

проектної 

документації. 

Монтаж системи 

пожежної 

сигналізації. 

 

50 000,00 50 000,00 - 

Всього 200 000,00 200 000,00 - 

 

 

Командир військової частини А1499 А. БЛАЖКО 

 
 



Додаток 4  

до Програми  

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  

Пирятинська міська рада  

вул. Соборна, 21, м. Пирятин, Полтавська область, Пирятинський район 

          Код відомчої класифікації  02  

Код програмної класифікації  0219800 

Код економічної класифікації   2620,3220 

 

№  Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено на 

2020 рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
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 Матеріальне 

забезпечення 

військової 

частини 

Рішення  

68-ї сесії 

міської ради 

від 09 квітня 

2020 року 

№ 187 

 

Військова 

частина 

А 3085, 

А 1499 2
0
0

 0
0

0
,0

 

155 000,0    

2
0
0

 0
0

0
,0

 

        

 

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

Командир військової частини А1499 А.БЛАЖКО 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 
09 квітня 2020 року 

 


