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1. ПАСПОРТ
Районної Програми надання шефської допомоги військовій частині – польова
пошта В0963 Збройних Сил України на 2016-2017 роки (далі – Програма)
№
п/п

Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення
Програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва
нормативних
документів про
необхідність
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

Указ Президента України від 11.02.2016 № 44
«Про шефську допомогу військовим частинам
Збройних Сил України, Національної гвардії
України та Державної прикордонної служби
України»,
розпорядження
голови
Чернігівської обласної державної адміністрації
від 05.02.2016 № 59 «Про організацію шефства
над з’єднаннями, військовими частинами,
установами та організаціями Збройних Сил
України»
Районна державна адміністрація

4.

Співрозробник
Програми
Відповідальні
виконавці Програми

5.

6.

Учасники Програми

Куликівський районний військовий комісаріат
Районна державна адміністрація,
Куликівський районний військовий
комісаріат, військова частина – польова пошта
В0963
Куликівський районний військовий
комісаріат, військова частина – польова пошта
В0963, фінансове управління
райдержадміністрації, сектор інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації, відділ житловокомунального господарства, містобудування
та архітектури райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації, відділ культури і
туризму райдержадміністрації, сектор молоді
та спорту райдержадміністрації, районний
центр зайнятості, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі
комітети селищної та сільських рад,
громадська організація «Куликівська районна
спілка ветеранів антитерористичної операції»
(за згодою)
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7.
8.

8.1.

Термін реалізації
Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього, тис.грн,
в тому числі:
- коштів місцевого
бюджету
- інші джерела

2016-2017 роки

50,0

10,0
40,0
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Продовжуючи усталені традиції шефства над військовими частинами
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної
служби України Програмою передбачено надання матеріально-технічної
допомоги військовій частині В0963 (смт Десна) Збройних Сил України та
зміцнення інших взаємовигідних зв’язків громадськості району з військовим
формуванням.
3. Мета Програми
Основною метою Програми є підтримання військової частини В0963 (смт
Десна) Збройних Сил України, а саме:
- активізація шефської роботи;
- надання допомоги у забезпеченні продовольством, пально-мастильними
матеріалами, матеріально-технічними засобами;
- сприяння у розв'язанні соціально–побутових та інших проблем
військовослужбовців;
- надання допомоги у задоволенні культурних і духовних потреб
військовослужбовців;
- сприяння піднесенню престижу військової служби, військовопатріотичному вихованню молоді та її підготовки до виконання військового
обов'язку.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки виконання Програми
Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми
здійснює, районна державна адміністрація, районний військовий комісаріат та
військова частина В0963 (смт Десна) Збройних Сил України.
Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися
шляхом фінансування Програми з районного бюджету, інших місцевих
бюджетів та інших джерел незаборонених чинним законодавством. Для
здійснення завдань Програми будуть залучатися підприємства, організації та
установи району, а також громадські організації та громадськість.
Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів на виконання всієї
Програми складає 50,0 тис. гривень, в тому числі на 2016 рік 25,0 тис.грн, на
2017 рік 25,0 тис.грн.
Практична реалізація заходів Програми розрахована на 2016–2017 роки.
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5. Завдання та результативні показники виконання Програми
Основним завданням Програми є:
- сприяння вирішенню питань соціально-побутових та інших проблем
військовослужбовців та забезпечення підшефної військової частини
матеріально-технічними засобами, будівельними матеріалами тощо;
- участь у культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
- участь у військово-патріотичному вихованні молоді;
- підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку
щодо захисту держави;
- сприяння у вирішенні питань щодо піднесення престижу військової
служби.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальними виконавцями Програми є: районна державна
адміністрація, районний військовий комісаріат та військова частина В0963 (смт
Десна) Збройних Сил України. З метою здійснення ефективних зусиль
направлених на реалізацію даної Програми районною державною
адміністрацією створюється відповідна координаційна рада за участю
відповідальних виконавців та інших зацікавлених сторін.
Відповідальні виконавці Програми забезпечують своєчасне та якісне
виконання заходів Програми, ефективне і цільове використання бюджетних
коштів.

Заступник голови
районної державної адміністрації

О.В. Баглай

Додаток 1
до районної Програми надання шефської
допомоги військовій частині – польова
пошта В0963 Збройних Сил України на
2016-2017 роки
Заходи районної Програми надання шефської допомоги військовій частині – польова пошта В0963
Збройних Сил України на 2016-2017 роки
№
з/п

1

2

Перелік заходів Програми
Закупівля обладнання,
будівельних та інших
матеріалів для облаштування
навчальних кімнат,
складських та інших
приміщень військової
частини В0963 (смт Десна)
Піднесення престижу
військової служби,
військово-патріотичне
виховання молоді та її
підготовка до виконання
військового обов'язку

Строк
виконання
заходів

2016-2017
роки

2016-2017
роки

Орієнтовані
обсяги
фінансування,
тис. грн.

Виконавці

Джерела
фінансування

Районна
державна
адміністрація

Місцеві
бюджети

6,0

Інші джерела

40,0

Місцеві
бюджети

2,0

Районна
державна
адміністрація,
районний
військовий
комісаріат,
військова
частина В0963

Очікуваний результат
Вирішення питань
соціально-побутового
характеру та інших
проблем
військовослужбовців та
матеріально-технічного
забезпечення військової
частини В0963
Підготовка допризовної
молоді до виконання
військового обов'язку
щодо захисту держави

8

3

Культурно-виховна робота з
військовослужбовцями,
надання допомоги у
задоволенні культурних і
духовних потреб
військовослужбовців

2016-2017
роки

Районна
державна
адміністрація,
районний
військовий
комісаріат,
військова
частина В0963

Всього
в тому числі:
- місцеві бюджети
- інші джерела

Заступник голови районної державної адміністрації

Місцеві
бюджети

2,0

Створення належної
моральнопсихологічної
атмосфери у військовій
частині

50,0
10,0
40,0

О.В. Баглай

