
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 

від                  2016 р. №                                                                 м. Ужгород 
 
Про Програму матеріально-технічного 
забезпечення військових частин   
 
 
 

Відповідно до  статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", 
"Про оборону України", "Про військовий обов’язок і військову службу", 
"Про правовий режим воєнного стану", з  метою  покращення матеріально-
технічного забезпечення  військових  частин, розташованих на території  
міста,  виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
 1. Погодити Програму матеріально-технічного забезпечення військових 
частин    з подальшим   внесенням на розгляд сесії міської ради (додається) . 
 2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                               Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   ПОГОДЖЕНО 
           Рішення виконкому 

                         ___________№_____  
   

ПРОГРАМА 
матеріально-технічного забезпечення військових частин    

( далі Програма) 
 

Паспорт Програми 
 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської 
ради 

2 Розробник Програми Відділ оборонної та мобілізаційної роботи 
3 Головний розпорядник 

коштів Програми 
Виконавчий комітет Ужгородської міської 
ради 

4 Відповідальний 
виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської 
ради, відділ оборонної та мобілізаційної 
роботи 

5 
 
 
 

Учасники Програми 
 
 
 

Виконавчий комітет Ужгородської міської 
ради, відділ оборонної та мобілізаційної 
роботи, військова частина А 1778, 4-й 
батальйон військової частини 3002 "М",  
зональне відділення військової служби 
правопорядку,  Ужгородський  об’єднаний 
військовий комісаріат 

6 
 

Термін реалізації 
Програми 

2016 рік  

7 Перелік бюджетів, які 
беруть участь у 
виконанні  Програми  

Міський бюджет  

8 
 
 
 

Загальний обсяг 
фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

Згідно з  додатком  до Програми 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Загальні положення 

 
 У зв’язку зі складною внутрішньополітичною обстановкою в Україні, 
поширенням терористичних дій та  проведенням антитерористичної операції 
на територіях Луганської та Донецької областей виникла  потреба у наданні 
матеріально-технічної допомоги військовій частині А 1778, 4-ому батальйону 
військової частини 3002 "М",  зональному відділенню військової служби 
правопорядку, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до 
чинного законодавства (далі військові частини), які   беруть участь у 
антитерористичній операції, Ужгородському об’єднаному міському 
військовому комісаріату (далі Ужгородський ОМВК) щодо забезпечення 
проведення заходів із  мобілізації,  призову на військову службу та приписки 
юнаків на  території міста. 
 Програма розроблена відповідно до Законів України "Про оборону 
України", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного 
стану". 
 

Мета  Програми  
 
 Основною метою Програми є : 
 надання матеріально-технічної допомоги військовим частинам, 
розташованим на території міста; 
 підтримання мобілізаційної готовності Ужгородського ОМВК на  рівні, 
необхідному для виконання завдань за призначенням; 
 організація та проведення на території міста заходів  з мобілізаційної 
підготовки та мобілізації, приписки та  призову юнаків на військову службу. 

 

Завдання  Програми  
 

 1. Сприяння Ужгородському ОМВК у : 
 підвищенні рівня військово-патріотичного виховання юнаків міста;  
 забезпеченні заходів, пов'язаних з проведенням приписки та призову 
громадян; 
 проведення якісного медичного обстеження та лікування призовників; 
 мобілізації людських та транспортних ресурсів (при потребі); 
 вирішенні проблем забезпечення поліграфічною, рекламною та 
наглядною агітацією; 
 поліпшенні матеріально-технічної бази призовної дільниці. 
 2. Забезпечення практичних заходів мобілізаційного характеру на 
території міста.             
 3. Забезпечення належної боєздатності військових частин міста  в 
мирний та воєнний час,  здійснення необхідного матеріально-технічного 
забезпечення.                                                                                                                       
  

 



 
Управління програмою та контроль за її виконанням 

 
 Організація виконання Програми покладається на виконком 
Ужгородської міської ради. 
 Основними виконавцями заходів Програми є командири (начальники) 
військових частин м.Ужгород та військовий комісар Ужгородського ОМВК. 
 

Ресурсне забезпечення Програми 
 
 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься  у 2016 році за 
рахунок коштів міського бюджету. 
 Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми 
складає  200,0 тис. гривень. 
 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  
строки виконання завдань та заходів Програми 

 
 Програма передбачає: 
 комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення 
військових частин  відповідно до заявок командирів (начальників) військових 
частин; 
 підтримання мобілізаційної готовності Ужгородського  ОМВК на 
належному рівні. 
 Виконання Програми сприятиме виконанню вимог законів України та 
Указів Президента України - Верховного головнокомандувача Збройних Сил 
України. 
 

Координація та контроль за виконанням Програми 
 
 Контроль за виконанням Програми здійснює відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради. Відповідальними за надання 
звітних матеріалів про хід виконання Програми є командири (начальники) 
військових частин  м.Ужгород   та  військовий комісар Ужгородського  
ОМВК. 
 

Бюджет та фінансування Програми 
 
 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 
бюджету та інших джерел, що не заборонені чинним законодавством 
України. 
 
 
 
 
 
 



             Додаток до Програми 
 

  Розрахункова потреба у коштах на реалізацію  Програми 
 на 2016 рік 

 
    Заходи Виконавці  Сума 

фінансуван
ня  

тис. грн 
Придбання  речового майна та спорядження,  
закупівля інженерного та спеціального майна 
(генератори, тепловізори, бензопили, кабель), 
майна зв’язку (радіостанції), засоби оптичних 
приладів (нічні приціли, біноклі  нічного 
бачення) 

Виконком 
Ужгородської 
міської ради, 
військові 
частини 

145,0 

Виготовлення рекламної продукції та 
документації  на приписку  та  призов; 
придбання: канцелярського приладдя, 
матеріалів для поточного ремонту приміщень 
призовної дільниці, паливно-мастильних 
матеріалів; надання транспортних послуг з 
перевезення військовослужбовців до місць 
постійної дислокації військових частин, 
учбових центрів 

Виконком 
Ужгородської 
міської ради, 
Ужгородський 
ОМВК 

50,0 

Забезпечення практичних заходів 
мобілізаційного характеру на території міста 

Виконком 
Ужгородської 
міської ради 

5,0 

Усього 200,0 
 


