
 
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
восьмої сесії восьмого скликання 

 
 
31 березня 2021 року № 231 
 
Про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил 
України, яка розташована на території Пирятинської міської територіальної 
громади на 2021 рік“ 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят 
дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня              
2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 
програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 
включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади“, враховуючи лист військової частини 
А1499 від 15.03.2021 № 139, висновки та рекомендації постійних комісій, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму „Підтримка військової частини Збройних Сил 
України, яка розташована на території Пирятинської міської територіальної 
громади на 2021 рік“ (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на військову 
частину А1499 (Блажко А.С.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 
 
 
 
Міський голова А.СІМОНОВ 
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1. Загальні положення 
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 міської територіальної громади, та бере участь у виконанні 
службових (бойових) завдань ускладі 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 несвоєчасного 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 цивільно-військового співробітництва; 
 створення умов для повноцінної підготовки до виконання поставлених 
завдань перед військовою частиною; 
 зміцнення співпраці між органами місцевого самоврядування та 
військовим формуванням створює умови для розширення сфери застосування 
праці (створення нових робочих місць); 



 підняття статусу Збройних Сил України із залученням місцевого 
населення для проходження військової служби за контрактом жителями 
Пирятинської територіальної громади (80% військовослужбовців – мешканці 
Пирятинської територіальної громади); 
 розташована військова частина в межах Пирятинської територіальної 
громади значно підвищує рівень захисту та безпеки громади в цілому. 

4. Обґрунтування 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 
територіальної громади. Фінансування даних заходів з інших джерел 
заборонені законодавством. 
 Обсяг фінансування Програми на 2021 рік становить 600000,00 грн 
(шістсот тисяч гривень 00 коп.). 
 Термін реалізації Програми – 2021 рік. 

5. Перелік завдань і заходів та результативні показники 
Зміцнення матеріально-технічної бази військової частини А1499 яка 
розташована на території Пирятинської міської територіальної громади: 
відновлення сховищ для зберігання військової техніки парку бойових 

машин; 
забезпечення оргтехнікою та канцелярським приладдям; 
ремонт гуртожитку (казарми поліпшеного типу); 
закупка вуличних фонарів на сонячних панелях; 
влаштування периметральної охорони адміністративної зони військової 

частини (відеоспостереження). 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на військову 
частину А1499 (Блажко А.С.). 
 Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету,соціально-економічного 
розвитку, підприємництва та комунальної власності Пирятинської міської ради. 
 Військова частина А1499 перебуває на фінансовому утриманні військової 
частини А3085, тому кошти, передбачені вищезазначеною Програмою, просимо 
перерахувати на вказані реквізити: 

Військова частина А 3085 
ЄДРПОУ 26615319 
р\р UA748201720343181001600091715  
МФО 820172  
Переяслав-Хмельницьке УДКСУ 
Київської області 
0456755619 
(для військової частини А1499 м. Пирятин) 

 
Начальник відділу економіки управління  
економіки та агропромислового розвитку В.Д. Комаренко 



 Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 
Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка розташована на 

території Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“ 
 

1. Ініціатор розроблення програми Військова частина А1499 

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

Розпорядження міського голови  
від 10.03. 2021 № 72 

3. Розробник програми Військова частина А1499 
4. Співрозробники програми відсутні 
5. Відповідальний виконавець програми Військова частина А1499 
6. Учасники програми А1499, А 3085 
7. Термін реалізації програми 2021 рік 

7.1 
Етапи виконання програми (для 
довгострокових 
програм) 

 
- 

 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участьу 
виконанні програми (для 
комплекснихпрограм) 

Кошти бюджету Пирятинської міської 
територіальної громади 

9. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, у тому числі: 

600 000,00 
 

9.1 
коштів бюджету міської територіальної 
громади 

600 000,00 
 

 Коштів інших джерел - 
 
 

 
Додаток 2 

Ресурсне забезпечення  
Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка розташована на 

території Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“ 
 

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

Етапи виконання Програми 
Усього витрат 
на виконання 
Програми 

І ІІ ІІІ 

2021 рік 
20_____ рік 

 
20_____ рік 

 

Обсяг ресурсів, 
усього, 
у тому числі : 

 
600000,00 

 
 

- - 

 
600000,00 

Кошти міської 
територіальної 
громади 
 

600000,00 
 

 
- - 

 
600000,00 

Кошти не 
бюджетних джерел 

    



 Додаток 3 
 
 

Напрями діяльності та заходи  
Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка розташована 

на території Пирятинської міської територіальної громади  на 2021рік“ 
 

№ 
Назва 
напряму 

Перелік Строк Відповідаль Джерела 
Орієнтовні 
обсяги 

Очікуваний 

 діяльності заходів виконання ний фінансування фінансування результат 

 (пріоритетні програми заходу виконавець  
(вартість), 
тис. грн, 

 

 завдання)   заходу  у тому числі:  
    програми    

1. 

Відновлення 
сховищ для 
зберігання 
військової 

техніки парку 
бойових машин 

 

Придбання товарів на 
виконання будівельних 
робіт 
(профнастил, 
саморізи по металу, 
планка конька, 
брусок обрізний, 
дошка обрізна, 
будівельний провід 
в’язальний, сітка рабиця 
оцинкована). 

2021р. 
Військова 
частина 
А1499 

Бюджет 
міської 

територіальної 
громади 

210,0 

Планомірне 
відновлення бази 
зберігання, 
технічного 

обслуговування, 
ремонту та  
підготовки до 
виконання 
завдань 
військової 
техніки 

2. 

Забезпечення 
оргтехнікою та 
канцелярським 
приладдям. 

 

Придбання : 
багатофункціональний 
пристрій EPSONL7180. 
Видатки на канцтовари 
(папір для друку, 
канцелярське приладдя). 

2021р. 
Військова 
частина 
А1499 

Бюджет 
міської 

територіальної 
громади 

30,0 

Часткове 
забезпечення 
оргтехнікою та 
канцелярським 
приладдям 

3. 

Влаштування 
периметральної 

охорони 
адміністративно

ї зони 
військової 
частини  

(відеоспостере 
ження) 

Облаштування системи 
відео спостереження. 

2021р. 
Військова 
частина 
А1499 

Бюджет 
міської 

територіальної 
громади 

49,9 

Влаштовано 
периметральну 

охорону 
адміністративної 
зони військової 
частини (відео 
спостереження) 

4. 

Влаштування 
освітлення 

периметру  бази 
зберігання, 
технічного 

обслуговування 
військової 
техніки. 

Облаштування 
вуличного освітлення. 

2021р. 
Військова 
частина 
А1499 

Бюджет 
міської 

територіальної 
громади 

20,0 

Забезпечення 
умовами несення 
служби в нічний 
період часу. 

5. 

Відновлення 
казарм 
(гуртожитки 
поліпшеного 
типу №1,2) 

Придбання товарів на 
виконання будівельних і 
господарських робіт: 
(шпаклівка,шпалери, 
клей, фарба світильники 
внутрішні, замки, брус 
100х100, дошка підлоги, 
дошка обрізна строгана, 
саморізи цвяхи,провід 
ШВВП 3х2.5, провід 
ШВВП 3х1.5 
автоматичні вимикачі, 
душові кабіни, бойлери) 

2021р. 
Військова 
частина 
А1499 

Бюджет 
міської 

територіальної 
громади 

290,1 

Часткове 
відновлення 
гуртожитку 

(казарми 
поліпшеного 

типу) 

  Всього    600,0  

  
 



Додаток 4 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
 

Код програмної класифікації видатків міського бюджету 0210180, 3719800 
 
Рік Правова 

підстава 
Річний 
обсяг 

фінансуван

ня програми 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, тис. 
грн. 

С
іч
ен
ь 

Л
ю
ти
й
 

Б
ер
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ен
ь 

К
в
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ен
ь
 

Т
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Ч
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Л
и
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ь
 

С
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п
ен
ь 

В
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ен
ь 

Ж
о
в
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н
ь
 

Л
и
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о
п
ад

 

Г
р
у
д
ен
ь 

2021 Рішення  
восьмої сесії 

міської ради від 
31 березня 2021 
року № 231 

600,0    

60
0,

0 

  
 

     

 
 

Начальник відділу економіки 
управління економіки та  
агропромислового розвитку В.Д. Комаренко 
 
 
 
Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 
 
31 березня 2021 року 


