
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
___ сесія  ___-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________                                        Мукачево           № ____ 
 
Про затвердження Програми поліпшення умов 
несення служби, організації виховного та 
навчального процесу у військовій частині А1556 
на 2021 рік 

 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради   
від ________ № ___  «Про схвалення програми поліпшення умов несення 
служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині 
А1556 на 2021 рік», з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній 
готовності держави, вирішення 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», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та регламенту,  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, організації 
виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2021 рік 
(додається). 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2021 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради Р. Федіва, постійну комісію з питань бюджету та 
регламенту. 
 
 
 
Міський голова                                                                                     А.БАЛОГА 



Додаток до   рішення ___ сесії  
міської ради ___-го скликання  
від ___________ № ___ 

Програма 
поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального 

процесу у військовій частині А1556 на 2021 рік 
 

І. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Військова частина А1556  

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники Програми Військова частина А1556  
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 Протягом 2021 року 

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

2021 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, 
які беруться участь у 
виконанні програми (для 
комплексних програм) 

міський бюджет  

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, 
тис.грн., у тому числі: 

 
3 000,0  тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 3 000,0 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел - 

 
 
 
 



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

Програма поліпшення умов несення служби, організації виховного та 
навчального процесу у військовій частині А1556 на 2021 рік розроблена 
відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 
«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», 
підготовлена на підставі вимог і положень Конституції України, Бюджетного 
кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про оборону», «Про військовий обов’язок і військову службу», з метою 
піднесення престижу військової служби, сприяння вирішенню питань, 
пов’язаних із задоволенням соціальних та культурних потреб 
військовослужбовців, поліпшення умов несення служби, навчання та 
тренування, підняття рівня безпеки навчально-тренувальних процесів, 
забезпечення виконання завдань шефства над військовою частиною Збройних 
Сил України та інформування про відповідні заходи, що вживаються на 
території міської громади та країни для підтримання патріотичних настроїв як 
серед особового складу, так і місцевого населення. 

Враховуючи вищевикладене та недостатнє забезпечення потреб військової 
частини А1556 Збройних Сил України за рахунок коштів державного бюджету, 
виникає необхідність у виділенні коштів з бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади у вигляді субвенції державному бюджету відповідно до 
положень статті 85 Бюджетного кодексу України. 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є активізація шефської роботи, сприяння піднесенню 
престижу військової служби за контрактом у військовій частині А1556 
Збройних Сил України, впровадження в життя спільних соціальних проектів, 
поліпшення умов несення служби та навчання особовим складом, забезпечення 
безпечних умов навчально-тренувальних процесів. 

Також Програма  спрямована на впровадження комплексних 
взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування  та 
військовою частиною для реалізації  на території громади державної політики з 
питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню 
обороноздатності та мобілізаційної готовності військовослужбовців, 
покращення матеріально-технічної бази військової частини. 

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 
Для розв’язання проблеми поліпшення умов несення служби та 

організації виховного та навчального процесу, а також зміцнення та розвитку 
матеріально-технічної бази військової частини А1556 є необхідність участі 
органів місцевого самоврядування в розробленні відповідних заходів. 
Виконання цих заходів дозволить підвищити професійний рівень 
військовослужбовців, створити безпечні сучасні умови  тренування та навчання 



особового складу військової частини, підвищити рівень міжвідомчих 
комунікацій, що сприятиме розвитку цивільно-військового співробітництва 
тощо. 

Програма передбачає надання шефської допомоги для придбання 
матеріально-технічного забезпечення виховного, навчального та тренувального 
процесів у військовій частині А1556. 

Фінансування видатків на виконання заходів зазначеної Програми 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету шляхом надання субвенції 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів в сумі 3 000,0 тис. грн. (додаток 1). 

Термін реалізації заходів – протягом 2021 року. 
 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

поліпшення умов несення служби та навчання особовим складом, забезпечення 
безпечних умов навчально-тренувальних процесів та покращення матеріально-
технічного стану військової частини.  

Виконання визначених Програмою заходів (додаток 2) сприятиме : 
- піднесенню престижу військової служби; 
- обороноздатності та мобілізаційній готовності військової частини; 
- задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців; 
- підвищенню ефективності цивільно–військового співробітництва; 
- покращенню умов несення служби особовим складом; 
- створенню безпечних умов для навчання та тренування особового 

складу. 
 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 
Пріоритетними напрямом діяльності Програми є матеріально-технічне 

забезпечення поліпшення умов несення служби у військовій частині А1556, 
організація безпеки навчально-тренувального процесу та задоволення 
соціальних та культурних потреб військовослужбовців частини. 

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

Секретар міської ради                                                             Я.ЧУБИРКО



                                                                                 Додаток 1  
до Програми поліпшення умов несення служби, 
організації виховного та навчального процесу у 
військовій частині А1556 на 2021 рік 

 
Ресурсне забезпечення 

Програми поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу 
у військовій частині А1556 на 2021 рік 

 

Обсяг коштів, 
які пропонується залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат 

на виконання програми І 
2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 3 000, 0 тис. грн. 3 000 , 0 тис. грн. 
державний бюджет - - 
обласний бюджет - - 
міський бюджет 3 000, 0 тис. грн. 3 000, 0 тис. грн. 
кошти небюджетних джерел - - 
інші - - 
 
 
 
Секретар міської ради               Я.ЧУБИРКО 



                                                                                                         Додаток 2  
до Програми поліпшення умов несення 
служби, організації виховного та 
навчального процесу у військовій частині 
А1556 на 2021 рік 

Перелік заходів і завдань 
Програми поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу 

 у військовій частині А1556   на 2021 рік 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 
заходів 

програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість),  
тис. грн. 

Очікуваний результат 

на 2021 р. 

1.  

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 
державному бюджету 
для забезпечення 
належних умов 
несення служби,  
організації виховного 
та навчального 
процесу у військовій 
частині А1556 

Придбання та 
встановлення 
комплектів 
обладнання 
для 
виготовлення 
друкованої 
інформаційної 
продукції;  
 

2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 45,946 

- підвищення престижу військової служби; 
- розвиток ефективного цивільно-

військового співробітництва; 
- підвищення конкуренто спроможності 

ЗСУ на ринку праці, що сприятиме 
зменшенню відтоку місцевого населення 
за межі області на заробітки та в свою 
чергу збільшить прибутки місцевого 
бюджету; 

2. 
 

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 
забезпечення належних 
умов несення служби,  

організації виховного та 
навчального процесу у 

військовій частині А1556 

Придбання та 
встановлення 
комплекту 
обладнання 
для інтернет-
центру;  

 

2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 103,592 

- задоволення культурних і духовних потреб 
військовослужбовців; 
- покращення організації виховного та 
навчального процесу, що надасть 
можливість підвищити професійний рівень 
військовослужбовців;  
- підвищення рівня міжвідомчих 
комунікацій, що сприятиме розвитку 
цивільно-військового співробітництва; 
- створення умов для спілкування 
військовослужбовців з рідними та 
близькими; 
 



3.  

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 
забезпечення належних 
умов несення служби,  

організації виховного та 
навчального процесу у 

військовій частині А1556 

Придбання та 
встановлення 
комплекту 
обладнання 
для клубу;  

 

2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 65,732 

- задоволення культурних і духовних потреб 
військовослужбовців; 
- підвищення рівня організації виховного та 
навчального процесу, що надасть 
можливість підвищити професійний рівень 
військовослужбовців;  
- створення сприятливих умов для 
проведення урочистих, інформаційних та 
навчальних заходів, святкових концертів та 
зібрань. 

4.  

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 
забезпечення належних 
умов несення служби,  

організації виховного та 
навчального процесу у 

військовій частині А1556 

Обладнання 
конференцій 
ної зали в 
музеї бойової 
слави. 

 

2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 36,829 

- покращення умов виховного та 
навчального процесу; 
- створення сприятливих умов для 
проведення заходів військово-цивільного 
співробітництва, нарад та зустрічей з 
іноземними та вітчизняними партнерами та 
колегами; 
- створення престижних умов для 
проведення конференцій щодо обміну 
бойовим досвідом з іноземними колегами, 
що в свою чергу сприятиме 
обороноздатності держави; 
- створення гідних умов для проведення 
ветеранських зібрань та зустрічей з 
батьками та рідними військовослужбовців; 
 
 

5.  

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 
забезпечення належних 
умов несення служби,  

організації виховного та 
навчального процесу у 

військовій частині А1556 

Придбання 
комплекту 
обладнання 
для залів 
бойової слави. 

 

2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 31,197 

- створення умов для організації 
патріотичного виховання молоді 
Закарпатської області та 
військовослужбовців військової частини; 

- надасть можливість розповісти 
відвідувачам про справжні події війни в 
Донецькій та Луганській областях; 

- увічнить пам’ять загиблих 
військовослужбовців військової частини; 
 



6.  

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 
забезпечення належних 
умов несення служби,  

організації виховного та 
навчального процесу у 

військовій частині А1556 

Послуги з 
виготовлення та 

встановлення 
музейних 

конструкцій та 
стендів, проєкт-

дизайну та 
кошторису  

2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 

1 000, 0 
 

- створення умов для організації 
патріотичного виховання молоді 
Закарпатської області та 
військовослужбовців військової частини; 

- надасть можливість розповісти 
відвідувачам про справжні події війни в 
Донецькій та Луганській областях; 

- увічнить пам’ять загиблих 
військовослужбовців військової частини; 
 

7.  

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 
забезпечення належних 
умов несення служби,  

організації виховного та 
навчального процесу у 

військовій частині А1556 

Гірське 
спорядження 2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 688,334 

- створення безпечних сучасних умов 
тренування та навчання  особового складу 
військової частини; 

- через наявність сучасних умов 
тренування та навчання залучити до служби у 
військовій частині молоді зі всієї України 
зацікавленої в фізичному розвитку та 
професійному зростанні.  

- підвищення професійного рівня 
гірських штурмовиків;  

-  спрямування виховання молодих воїнів 
в напрямку спортивних завоювань та 
досягнень з гірської підготовки; 

- створення гідних та безпечних умов 
для прийняття участі в змаганнях зі 
скалолазання. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 
забезпечення належних 
умов несення служби,  

організації виховного та 
навчального процесу у 

військовій частині А1556 

Облаштування 
скалодрому 2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 912,370 

- створення безпечних сучасних умов 
тренування та навчання  особового складу 
військової частини; 

- через наявність сучасних умов 
тренування та навчання залучити до служби у 
військовій частині молоді зі всієї України 
зацікавленої в фізичному розвитку та 
професійному зростанні.  

- відкриття першого та єдиного 
скалодрому в Збройних Силах України надасть 
змогу залучити до служби в складі військової 
частини найкращих фахівців з гірської 
підготовки зі всієї України; 

- підвищення професійного рівня 
гірських штурмовиків;  

-  спрямування виховання молодих воїнів 
в напрямку спортивних завоювань та 
досягнень з гірської підготовки; 

-  створення гідних та безпечних умови 
для підготовки та проведення змагань з 
гірської підготовки, як місцевого так 
обласного масштабу;  

9.  

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 
забезпечення належних 
умов несення служби,  

організації виховного та 
навчального процесу у 

військовій частині А1556 

Спорядження 
для пейнтболу 2021 рік 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської 

ради 
Військова частина 

А1556 

Міський 
бюджет 116,0 

- створення безпечних сучасних умов 
тренування та навчання  особового складу 
військової частини; 

- через наявність сучасних умов 
тренування та навчання залучити до служби у 
військовій частині молоді зі всієї України 
зацікавленої в фізичному розвитку та 
професійному зростанні; 

- підвищення професійного рівня 
військовослужбовців;  

- створення гідних та безпечних умови 
для підготовки та проведення змагань з 
пейнтболу, як місцевого так обласного 
масштабу;  

 Всього:    Міський 
бюджет  

3 000, 0 
  

 
Секретар міської ради           Я.ЧУБИРКО 



Додаток 3  
до Програми поліпшення умов несення служби, 
організації виховного та навчального процесу у 
військовій частині А1556 на 2021 рік 

 
Інформація про виконання програми за ____________  2021  рік 

 
 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                                                                                                                    Я.ЧУБИРКО 
 

№ 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 
небюджетних 

джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкува

ння) 
бюджети 

Кошти 
небюджетних 

джерел 

              

              

 
 
 

            
 

 


	Загальний фонд 

