
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 60 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.07.2019               Мукачево    №1448 
 

Про затвердження Програми поліпшення умов несення служби та 
організації виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 

на 2019 рік 
 

З метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності 
держави, розв’язання соціально-побутових проблем та задоволення культурних 
і духовних потреб військовослужбовців, налагодження ефективного цивільно-
військового співробітництва з військовою частиною А1556, на виконання 
рішення 42 сесії 7-го скликання від 21.06.2018 р. №1053 «Про шефство над 
військовою частиною А1556», розглянувши лист командира військової частини 
А1556, полковника Собко С.С. від 05.06.2018 р. №625 та враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №68 від 24.07.2019 р.), постійної депутатської 
комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи 
та надзвичайних ситуацій (протокол №61  від 24.07.2019 р.), керуючись п. 22 ч.1 
ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму поліпшення умов несення служби та організації 
виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2019 рік 
(додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 
2019 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р. Федіва; постійну депутатську комісію з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну депутатську комісію з 
питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій. 
 

Міський голова                                                                                     А.Балога 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  

до  рішення  60 сесії 
Мукачівської міської ради  

7-го скликання   
від 25.07.2019 р. №1448 

Програма 
поліпшення умов несення служби та організації виховного та навчального 

процесу у військовій частині А1556 на 2019 рік 
 

І. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Військова частина А1556  

2. Підстава для розроблення Конституція України, Бюджетний кодекс 
України, Закон України  «Про оборону 
України», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Військова частина А1556  
4. Співрозробник Програми Виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради 
5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 
Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

5.1. Відповідальний виконавець 
Програми 

Військова частина А1556 
Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми Військова частина А1556 
Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 
8. Перелік бюджетів, які 

беруться участь у 
виконанні програми  

Місцевий бюджет  

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, усього, 
у тому числі: 

300 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 300 тис. грн. 
9.2. Коштів державного 

бюджету 
- 

 

 

 



ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Актуальність проблеми забезпечення умов несення служби 
військовослужбовцями та організації виховного та навчального процесу полягає 
в недостатньому фінансуванні з боку держави цих заходів. Підрозділи 
військової частини А1556, що дислокуються на території м.Мукачева, з 2014 
року періодично виконують бойові завдання в районі проведення операції 
об’єднаних сил. Відсутність в пункті постійної дислокації та районі проведення 
ООС нормальних умов проходження військової служби та можливості 
задовольнити свої культурні та духовні потреби негативно впливає на 
моральний дух та патріотичні переконання військовослужбовців що, як 
наслідок, веде до масового звільнення з лав ЗСУ військовослужбовців служби 
за контрактом та робить неможливим якісне виконання бойових завдань 
підрозділом. 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є реалізація в місті державної політики з питань захисту 
державного суверенітету, сприяння підвищення обороноздатності підрозділів 
військової частини А1556, що дислокуються в м.Мукачево, стосовно безпеки та 
оборони та забезпечення проведення органами місцевого самоврядування 
заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України. 

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 
 

Основними шляхами і засобами реалізації Програми є: 
-  активізація шефської роботи;  
-  надання допомоги у задоволенні культурних і духовних потреб 

військовослужбовців;  
- підвищення рівня інформованості населення про військову службу 

(проведення інформаційно – роз’яснювальної та пропагандистської роботи, 
випуск друкованої продукції, виготовлення та розміщення рекламних стендів; 

-  сприяння піднесенню престижу військової служби, військово-
патріотичному вихованню.  

Для реалізації мети Програми необхідно: 
- надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для 

забезпечення належної організації виховного та навчального процесу особового 
складу частини. 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого 
бюджету в сумі 300 тис.грн. (додаток 1). 

Термін реалізації заходів – протягом 2019 року. 
 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
 

Основним завданням програми є надання субвенції з місцевого бюджету 
державному бюджету для забезпечення належних умов несення служби та 
організації виховного та навчального процесу у підрозділах військовій 



частині А1556, що дислокуються в м.Мукачево. 
Основні заходи програми:  
- придбання та встановлення комплектів обладнання для 

виготовлення друкованої інформаційної продукції, інтернет-центру, клубу, 
конференційної зали, залів бойової слави. 

- виготовлення комплекту інформаційних стендів для особового 
складу. 

Виконання визначених Програмою заходів дасть змогу: 
- покращити організацію виховного та навчального процесу; 
- піднести престиж військової служби; 
- сприяти обороноздатності та мобілізаційній готовності держави; 
- задовольнити культурні і духовні потреби військовослужбовців; 
- підвищити ефективність цивільно – військового співробітництва. 
Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 2 до 

Програми. 
 

VI. Напрями діяльності Програми 
 

Пріоритетними завданнями Програми матеріально-технічне забезпечення 
поліпшення умов несення служби у підрозділах військовій частині А1556, що 
дислокуються в м.Мукачево, та організація виховного та навчального процесу. 

 
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює координацію та 

контроль за виконанням заходів Програми. 
Відповідальний виконавець щоквартально готує та подає відділу 

економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради та фінансовому 
управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської ради узагальнену 
інформацію про стан її виконання згідно додатку 3 до Програми. 
 
 

Секретар міської ради                                                             І. Маняк



Додаток 1  
До Програми поліпшення умов несення 

служби та організації виховного та 
навчального процесу у військовій 

частині А1556 на 2019 рік 
 

Ресурсне забезпечення 
Програми поліпшення умов несення служби та організації виховного та навчального процесу 

у військовій частині А1556 на 2019 рік 
тис. грн. 

Обсяг коштів, 
які пропонується залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат 

на виконання програми І 
2019 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 300, 0 300,0 

місцевий бюджет 300,0 300,0 

 
 
 
Секретар міської ради                І. Маняк 



Додаток 2  
До Програми поліпшення умов несення 

служби та організації виховного та 
навчального процесу у військовій 

частині А1556 на 2019 рік 
Перелік заходів і завдань 

Програми поліпшення умов несення служби та організації виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 
на 2019 рік 

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість),  
тис. грн. 

Очікуваний результат 

на 2019 р. 

1 

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному 
бюджету для 
забезпечення 

належних умов 
несення служби та 

організації 
виховного та 

навчального процесу 
у військовій частині 

А1556 

- придбання та 
встановлення комплектів 
обладнання для 
виготовлення друкованої 
інформаційної продукції; 
інтернет-центру; клубу; 
конференційної зали; залів 
бойової слави. 
- виготовлення комплекту 
інформаційних стендів для 
особового складу. 

2019 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Місцевий 
бюджет 300,00 

- покращення організації 
виховного та навчального 
процесу; 
- піднесення престиж 
військової служби; 
- сприяння 
обороноздатності та 
мобілізаційній готовності 
держави; 
- задоволення культурних і 
духовних потреб 
військовослужбовців; 
- підвищення 
ефективності цивільно-
військового 
співробітництва. 

 Всього: - - - Міський 
бюджет  300,0 - 

 
Секретар міської ради               І.Маняк 



Додаток 3 
До Програми поліпшення умов несення 

служби та організації виховного та 
навчального процесу у військовій частині 

А1556 на 2019 рік 
Інформація про виконання програми за ____________  2019  ріку 

 
 1.____________  ______________________________________________________________________________________________________________________ 
                  КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
 
 2.____________        ___________________________________________________________________________________________________________________ 
                   КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

3 .______________         _____________________________________________________________________________________________________________________  
        КФКВ                                                       найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________  

 

 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:          тис. грн 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього  Загальний фонд  Спеціальний фонд Усього  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  Загальний фонд Спеціальний фонд 
         

 
Секретар міської ради                                                                                                                                                       І.Маняк 

№ 
п/п 

Захід Головний 
виконавець 
та строк 
виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)  

 
Всього 

У тому числі:  
Всього У тому числі: 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 
небюдждетни

х джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 
(міст 

обласного 
підпорядкув

ання) 
бюджети 

Кошти 
небюдждетни

х джерел 

              

 
 
 

            
 

 


	Додаток 3
	Загальний фонд 

