ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят дев’ятої сесії сьомого скликання
11 вересня 2019 року

№ 335

Про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил
України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“
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 12.08.2019 № 208, 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 2019 рік“ (далі – Програма),
що додається.
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на військову
частину А1499 (Блажко А.С.), відділ бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради (Цюра І.О.) 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, соціальноекономічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.).
Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

Додаток
до рішення п’ятдесят дев’ятої сесії
Пирятинської міської ради
сьомого скликання
11 вересня 2019 року № 335

ПРОГРАМА
„ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ,
ЯКА РОЗТАШОВАНА НА ТЕРИТОРІЇ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПИРЯТИНСЬКОГО
РАЙОНУ,
на 2019 рік “

Пирятин
2019

Зміст
№ п/п

Найменування розділів програми, додатків

№

1.

Вступ

1

2.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

2

3.

Мета Програми

3

4.

Обгрунтування шляхів і способів розв’язання програми

4

5.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

4

6.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

4

7.

Додатки:

7.1

Паспорт Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил
України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“
Ресурсне забезпечення Програми „Підтримка військової частини
Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського району, на
2019 рік“
Напрями діяльності та заходи Програми „Підтримка військової частини
Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського району, на
2019 рік“
Календарний план

7.2

7.3

7.4

5

6

7

8

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 міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського
району та бере участь в Операції об’єднаних сил 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 виконання поставлених завдань.
3. Мета Програми
Метою Програми є:
підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави;
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;
поліпшення матеріально- технічної бази військової частини А1499.

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. Фінансування даних заходів з інших
джерел заборонені законодавством.
Обсяг фінансування Програми на 2019 рік становить 269988 (двісті
шістьдесят девять тисяч девятьсот вісімдесят вісім тисяч 00 копійок), в т.ч.
кошти бюджету міської ОТГ-134,994 тис. грн.
Термін реалізації Програми – 2019 рік
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Відновлення бази зберігання, технічного обслуговування, ремонту та
підготовки до виконання завдань військової техніки (дальній парк):
облаштування огорожі території розташування техніки;
влаштування системи відеоспостереження;
відновлення (ремонт) криш сховищ;
забезпечення автономним енергопостачанням (сонячні панелі);
забезпечення первинними засобами пожежогасіння;
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Безпосереднє виконання Програми покладається Військову частину
А1499 (Блажко А.С.).
Котроль за виконанням 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, соціальноекономічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.).

Командир військової частини А1499
підполковник

А.БЛАЖКО

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми „ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ, ЯКА РОЗТАШОВАНА НА ТЕРИТОРІЇ ПИРЯТИНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПИРЯТИНСЬКОГО
РАЙОНУ, на 2019 рік “
1.

Ініціатор розроблення Програми

Військова частина А3085, А1499

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа міської ради про
розроблення Програми

Розпорядження міського голови від
02.08.2019 3 149

3.

Розробник Програми

Військова частина А3085, А1499

4.

Співрозробник Програми

5.

Відповідальний виконавець Програми

Військова частина А3085, А1499

6.

Учасники програми

Військова частина А 3085, А1499

7.
7.1
8.

9.

9.1

Термін реалізації Програми

2019 рік

Етапи виконання Програми
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
Загальна обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього,
у тому числі:

Бюджет міської ОТГ
Районний бюджет
269988

коштів бюджету міської ОТГ

134994

коштів інших джерел

134994

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 2019 рік “

Обсяг коштів,
Етапи виконання Програми
які
пропонується
залучити на
виконання
2019 р.
Програми
Обсяги ресурсів
усього,
269988.00
в тому числі:
Кошти бюджету
134994.00
міської ОТГ
Кошти
районного
134994.00
бюджету
Кошти
небюджетних
джерел

Усього
витрат на
виконання
Програми

269988.00
134994,00
134994,00

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 2019 рік “

захід

Облаштування огорожі
території розташування
техніки.

Влаштування
автономного
електричного живлення,
та освітлення.
Відновлення (ремонт)
криш сховищ.
Влаштування
периметральної охорони
(відео спостереження)
Влаштування аварійного
електричного живлення
Заміна дверей та вікон
КПП на
металопластикові
Забезпечення
первинними засобами
пожежогасіння
Всього

розрахунок вартості
Придбання матеріалів:
-сітка рабиця (ячейка
50х50-150х150,
висота-2.0м, 800м2)
- колючий дріт
(1200пм.)
- кронштейни для
кріплення колючого
дроту (200шт),
стальний провід d3мм
(800п.м.)
Придбання сонячної
станції на 2.5кВт,
ЛЕД фонарів
0.5кВт(12шт)
Придбання
дерев’яного бруска
50х50
Придбання, камер
відеоспостереження,
монітору, сонячної
станції для
автономного
живлення.
Придбання дизель
генератора (6кВт)
Придбання із
установкою 2-х
металопластикових
дверей та 7 вікон
Придбання
вогнегасників
порошкових ВП-9
(20шт)

в тому числі, грн
загальна
кошти
кошти
сума,
бюджету
інші
районного
грн
міської
кошти
бюджету
ОТГ

52288

16494

35794

-

38000

38000

-

-

94400

47200

47200

-

26000

-

26000

-

20700

-

20700

-

28000

28000

-

-

10600

5300

5300

-

269988

134994

134994

-

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, 0210180
Код економічної класифікації 2620, 2210, 3110, 3220

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у
вигляді дробу (кошти загального фонду/кошти спеціального фонду)

Командир військової частини А 1499

А.С. Блажко

Секретар міської ради

Т.Г.Чайка

11 вересня 2019 року

Грудень

Листопад
,

Вересень

Липень

Серпень

Травень

Червень

134,994

Жовтень

Матеріальне
Рішення
Військова
забезпечення
59 сесії
частина А3085,
міської ради
військової
А1499
частини
від 11 вересня
134,994
2019 року
№ 335

134,994

1

В т. ч. за
рахунок
загального
фонду
бюджету

Квітень

(організація,
управління,
відділ, особа)

В тому числі по місяцях,
тис. грн

Затверджено
на 2019 рік
тисяч
гривень

Березень

Відповідальний
за проведення
заходу

Лютий

Правова
підстава

Січень

Показники

Всього,
тис. грн

№
з/
п

