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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБ.ПАСТІ  

VII СК.пИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  шефської  допомоги  військовим  частинам  у  
Киево-Святошинському  районі  Кйівської  області  на  2018-2019 роки  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  
місцеві  державні  адміністрації», «Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію», «Про  
військовий  обов'язок  і  військову  службу», «Про  оборону  України», цказу  Президента  
цкраїни  від  11 лютого  2016 року  №  44 «Про  шефську  допомогу  військовим  частинам  
Збройних  Сил  цкраїни, Національної  гвардії  цкраїни  та  державної  прикордонної  
служби  цкраїни», рішення  колегії  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  від  28.03.2018 №  3, подання  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  шефської  допомоги  військовим  частинам  у  Киево- 
Святошинському  районі  Київської  області  на  2018-2019 роки  (далі  - Програма), що  
додаеться . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
її  виконання . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  з  корупціею, регуляторної  
політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  та  взаемодії  із  
засобами  масової  інформації . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
N4 431-28-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 431-28-VII від  24 липня  2018 року  
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Паспорт  
проекту  ПрограмН  

шефської  допомогіі  військовиn-і  частинам  у  Киево-Святошинсько n-іу  районі  
Київської  області  на  2018-2019 роки  

1.  Ініціатор  розроблення  Киево-Святошинська  районна  державна  
Програми  адміністрація  Київської  області  

2.  Нормативні  документи  Закони  України«Про  місцеві  державні  
адміністрації»,«Про  мобілізаційну  підготовку  
та  мобілізацію», «Про  військовий  обов'язок  і  
військову  службу», «Про  оборону», Указу  
Президента  України  від  11 лютого  201 б  року  
№  44 «Про  шефську  допомогу  військовим  
частинам  Збройних  Сил  України, 
Національної  гвардії  України  та  Державної  
прикордонної  служби  України» 

3.  Розробник  програми  Сектор  взаемодії  з  правоохоронними  
органами, мобілізаційної, оборонної  роботи  
райдержадміністрації  

4.  Відповідальний  Киево-Святошинська  районна  державна  
виконавець  програми  адміністрація  Київської  області  

5.  Учасники  програми  Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, 
Киево-Святошинська  районна  рада, органи  
місцевого  самоврядування  району, 
командування  військових  частин  

б. Термін  реалізації  201 8-201 9 роки  
програми  

7.  Фінансово-економічне  Фінансування  Програми  здійснюеться  за  
обrрунтування  рахунок  коштів  районного  бюджету  та  інших  

джерел  відповідно  до  законодавства . 
8.  Загальний  обсяг  

фінансових  ресурсів, 
необхідних  для  
реалізації  Програми, 
всього  (тис. грн): 
Основні  джерела  районний  бюджет, міські, селищний, сільські  

9.  фінансування  бюджети  
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Зміст  

Стор. 
Загальна  частина 	 4 

2. Мета  Програми 	 4 

3 Фінансове  забезпечення  Програл-zи 	 4 

4. Основні  заходи  програми 	 4-6 

5. Реалізація  Проrрами  та  контроль  за  виконанням 	 7 
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1. Загальні  положення  

У  зв'язку  з  різким  загостренням  внутрішньої  та  зовнішньополітичної  
обстановки  та  з  метоюпіднесення  престижу  військової  служби, сприяння  
вирішенню  питань, пов'язаних  із  задоволенням  соціальних  потреб  
військовослужбовців  та  забезпечення  виконання  завдань  шефства  над  
військовими  частинами  Збройних  Сил  України, Національної  гвардії  України. 

2. Мета  Програми  

Метою  Програми  е  піднесення  престижу  військової  служби, сприяння, 
мобілізаційній  готовності, розв'язання  соціально-побутових  проблем  
військовослужбовців , задоволення  культурних  і  духовних  потреб  
військовослужбовців , налагодження  ефективного  цивільно-військового  
співробітництва, надання  допомоги  у  забезпеченні  військових  частин  
матеріально, технічними  засобами  та  інше. 

3. Фінансове  забезпечення  Програмп-і  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету, бюджетів  органів  місцевого  самоврядування, інших  джерел, не  
заборонених  чинним  законодавством . 

Розпорядником  коштів  районного  бюджету  е  районна  рада. 

4. Основні  заходи  Програми  

4.1 Проведення  спільних  нарад  командування  частини  з  керівництвом  
районної  державної  адміністрації  з  питань  організації  та  проведення  спільних  
заходів. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, командування  військових  
частин  
Щоквартально  2018-2019 роки  

4.2 Сприяння  вирішенню  питань  щодо  піднесення  престижу  військової  
служби. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
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самоврядування , командування  
військових  частин  
2018-2019 роки  

4.3 Участь  у  культурно-виховній  роботі  з  військовослужбовцями  та  у  
військово  патріотичному  вихованні  молоді. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
самоврядування , командування  
військових  частин  
2018-2019 роки  

4.4 Підготовка  допризовної  молоді  до  виконання  військового  
обов'язку  щодозахисту  держави. 

Киево-Святошинська 	районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, 	Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
самоврядування  
2018-2019 роки  

4.5 Організація  та  проведення  державних  і  військово-професійних  свят, 
видатних  подій  та  знаменних  дат  в  житті  держави  і  Збройних  Сил  України. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
самоврядування , командування  
військових  частин  
2018-2019 роки  

4.6 Відвідування  керівництвом  району  військового  містечка  частини  з  
метою  ознайомлення  з  умовами  проживання  та  побуту  особового  складу. 
Надання  допомоги  в  покращенні  матеріального  стану  казарм  та  службових  
приміщень . 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
самоврядування , командування  
військових  частин  
2018-2019 роки  

4.7 Військово-шефська  роботау  загальноосвітніх  навчальних  закладах: 
виступи  перед  старшокласниками , проведення  спільних  військово-спортивних  
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заходів, участь  в  проведенні  місячників  військово-шефської  і  патріотичної  
роботи, військово-патріотичне  виховання  молоді. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
самоврядування , командування  
військових  частин  
2018-2019 роки  

4.8 Висвітлення  життедіяльності  колективу  військових  частин, 
поширення  об'ективної  інформації  про  Збройні  Сили  цкраїни, створення  їх  
позитивного  іміджу  у  регіональних  та  військових  засобах  масової  інформації, 
пропагування  військової  служби. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
самоврядування , командування  
військових  частин  
2018-2019 роки  

4.9 Організація  зустрічей  особового  складу  з  військовослужбовцями , 
які  брали  участь  у  бойових  діях  на  сході  країни  (учасниками  АТО}, у  
миротворчих  місіях, виконували  інтернаціональний  обов'язок  у  складі  
миротворчих  контингентів  Збройних  Сил  України, працівниками  культури, 
мистецтва  та  інтелігенціею  району. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
самоврядування , командування  
військових  частин  
2018-2019 роки  

4.10 Участь  керівного  та  особового  складу  частини  в  заходах, які  
проводяться  органами  місцевого  самоврядування : 

- святкування  Дня  Київської  області  та  Киево-Святошинського  району  
Київської  області; 

- вшанування  ветеранів  та  учасників  бойових  дій  Киево-Святошинського  
району; 

- проведення  урочистих  зборів  та  концертів, приурочених  до  відзначення  
державних  та  військово-професійних  свят. 

Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  
області, Киево-Святошинська  
районна  рада, органи  місцевого  
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самоврядування , командування  
військових  частин  
2018-2019 роки  

5. 	Реалізація  Програми  та  кантроль  за  виконанням  

Координація  заходів, передбачених  Програмою, покладаеться  на  
Киево-Святошинську  районну  державну  адміністрацію  Київської  області  та  
командування  військових  частин. 

Контроль  за  реалізаціею  заходів  у  межах  компетенції  здійснюе  Сектор  
взаемодії  з  правоохоронними  органами, мобілізаційної, оборонної  роботи  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

Інформація  про  виконання  заходів  Програми  подаеться  командуванням  
військових  частин  до  Координаційної  ради  з  питань  шефства  щоквартально  до  
20 числа  місяця, що  настае  за  звітним  періодом. 

Заступник  голови  районної  ради 	 д  М. Гусятинський  


