
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІІІ СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2021 року м. Стрий №599

Про внесення змін до цільової програми 
«Народ і армія - єдині» щодо підтримки 
особового складу військової частини А2847 
під час виконання бойових завдань в зоні 
проведення ООС на Сході України

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення підвищення 
боєздатності військової частини А2847 під час виконання завдань за призначенням на території Луганської та Донецької 
областей в зоні ООС, зміцнення морально-психологічного стану військовослужбовців під часнесення бойового чергування по 
охороні повітряного кордону України, збереженняжиття і здоров'я особового складу, інженерного вдосконалення позицій 
зенітних ракетних комплексів міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до цільової  Програми «Народ і армія - єдині» в Розділі VI ‟Напрямки реалізації та заходи програмиˮ 
пункті 2 ‟Матеріально-технічне забезпечення роботи офіцерів штабу та оперативних чергових на польовому командному 
пункті полкуˮ, що додається.



2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л.Коваль) відповідно до затвердженої програми забезпечити 
виділення субвенції з міського бюджету військовій частині А2847.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено
Стрийський міський голова

 Канівець О.Л.
«30» вересня 2021 року

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «НАРОД І АРМІЯ – ЄДИНІ»
щодо підтримки військовослужбовців військової частини А2847 під час виконання бойових завдань 

в зоні проведення ООС на Сході України

Погоджено Погоджено
Перший заступник міського голови Заступник міського голови

М. Дмитришин А.Стасів
«  »  2021 року «  »  2021 року

Погоджено Погоджено
Начальниик відділу економічного розвитку Начальник фінансового управлінні 

і стратегічного планування Стрийської міської ради
Г. Баран Л. Коваль

«  »  2021 року «  »  2021 року

Погоджено Погоджено
Голова комісії з питань планування, фінансів, Тимчасово виконуючий обов’язки
бюджету  та соціально-економічного розвитку командира військової частини А2847

С. Ковальчук В. Мащенко
«  »  2021 року «  »  2021 року



Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення 
Цільової програми 

ГО «Майдан Стрийщини»
ГО «Спілка пенсіонерів ЗСУ Стрийського гарнізону»
ГО «ТІЦ «Стрий»

2
Підстави для 
розроблення 
Програми

ЗакониУкраїни "Про місцевесамоврядування в Україні", "Про соціальний і 
правовийзахиствійськовослужбовців та членівїхсімей"

3 Розробник Цільової 
програми ГО «Спілка пенсіонерів ЗСУ Стрийського гарнізону»

4 Співрозробник 
Цільової програми Відділ морально-психологічного забезпечення військової частини А2847

5 Головні розпорядники 
коштів

Виконавчий комітет Стрийської міської ради
Фінансовий відділ військової частини А2847

6 Відповідальні 
виконавці

Виконавчий комітет Стрийської міської ради
Відділ морально-психологічного забезпечення військової частини А2847

7
 Строк виконання 2021 рік

8
Прогнозовані обсяги 
та джерела 
фінансування

Обсяг фінансування визначається щорічно при формуванні міського бюджету на відповідний рік 
за відповідальним головним розпорядником коштів, виходячи з фінансової можливості міського 
бюджету

І. Загальна частина

Міська комплексна Цільова програма щодо матеріально-фінансової допомоги командуванню військової частини 
А2847 на 2021 рік (далі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підтримання на 
належному рівні бойової готовності полку під час виконання бойових завдань в зону ООС, відновлення бойової техніки та 
озброєння, надання своєчасної соціальної, морально-психологічної та духовної підтримки військовослужбовців полку.



Програма покликана сприяти реалізації Законів України «Про Збройні Сили України», « Про Оборону», "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 року "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності 
держави" , Постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до          
2025 року», підвищення бойової готовності військової частини, зміцнення військової дисципліні серед особового складу та 
морально-психологічної готовності до виконання бойових завдань в зоні ООС за бойовим призначенням.

ІІ. Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня бойової готовності військової частини А2847 до виконання бойових завдань в 

зоні ООС на Сході України, зміцнення морально-психологічної готовності військовослужбовців в ході несення бойового 
чергування по охороні повітряного простору України, покращення медичного забезпечення по збереженню здоров’я та життя 
військовослужбовців, інженерного вдосконалення бойових позицій зенітно-ракетних комплексів. 

ІІІ. Завдання Програми
Налагодження взаємодії органу місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими зацікавленими 

особами у сфері зміцнення обороноздатності України, надання матеріально-фінансової допомоги командуванню військової 
частини А2847 в виконання задач по підвищенню бойової готовності особового складу, техніки та озброєння до виконання 
бойових завдань за призначенням.  

Забезпечення всебічної соціальної підтримки військовослужбовців військової частини А2847 учасників бойових дій, 
членів їх родин шляхом виконання закріплених законом пільг та передбачення виділення окремих коштів на місцевому рівні.

Формування позитивного ставлення до захисників України, членів їх родин, покращення патріотичного виховання 
молоді, популяризація військової служби в Збройних Силах України.

ІV. Результати реалізації Програми



Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень бойової готовності техніки та озброєння полку, зміцнить 
військову дисципліну та морально-психологічний клімат у підрозділах, підвищить заходи медичного та інженерного 
забезпечення в ході виконання бойових завдань польових умовах.

Результати реалізації Програми зменшать соціальну напругу щодо вирішення соціально-побутових питань 
військовослужбовців в польових умовах, сприятиме довіри до органів місцевого самоврядування.

V. Джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.

VI. Напрямки реалізації та заходи Програми

№
з/п Найменуваннязаходів

Джерела  та 
обсягфінанс

ування
тис. грн.

Відповідальний
виконавець

Час 
виконання

заходів

1

Придбанняелектроінструментів
, засобівмалоїмеханізаціїї для 
відновленнятехніки та 
озброєння в польовихумовах

Міський 
бюджет

143 000.00

Служба 
озброєннявійськової

частини А2847
2021 рік

2

Матеріально-
технічнезабезпеченняроботиоф
іцерів штабу та 
оперативнихчергових на 
польовому командному пункті 
полку

Міський 
бюджет

69 000.00

Штаб
військовоїчастини 

А2847
2021 рік

3
Медичнезабезпечення по 
збереженнюздоровя та 
життяособового складу полку

Міський 
бюджет

17 000.00

Начальник 
медичноїслужбивійс

ьковоїчастини 
2021 рік



А2847

4

Морально-
психологічнезабезпеченнявійсь
ковослужбовцівпід час 
виконаннябойовихзавдань в 
зоні ООС

Міський 
бюджет

62 000.00

Заступник 
командира з 
морально-

психологічногозабез
печення

військовоїчастини 
А2847

2021 рік

І. Придбання електроінструменту, засобів малої механізації для відновлення 
техніки та озброєння

№ Найменування Кількість Ціна за одиницю Загальна 
сума

1 ДрильударнаDWTSBM 810 
(код 20104254) 3 1 500.00 4 500.00

2 Бензопила Stihl ms 180 3 5 000.00 15 000.00

3 Драбинасекційна 6 м 
(дюральалюмінієва) 2 5 000.00 10 000.00

4 Тример бензиновийStihl FS-38 3 4 000.00 12 000.00

5 Тачка садоваVitalsодноколісна 
100/180К 3 1 000.00 3 000.00

6 Генератор дизельнийHyundai 
DHY6500L 3 24 000.00 48 000.00

7 ПаяльнастанціяYIHUA 8520 3 2 000.00 6 000.00

8 КомпресорповітрянийDnipro-
MAC-20 3 3 500.0 10 500.00

9 Кутова шліф машина 3 1500.00 4 500.00
10 Зварювальнийапарат 3 2 500.00 7 500.00
11 Автоматизахистумережі 1 10 000.00 10 000.00
12 Електрощити 20 500.00 10 000.00



13 Силовий кабель 100 20.00 2 000.00
ВСЬОГО: 143 000.00

ІІ. Матеріально-технічнезабезпеченняроботиофіцерів штабу та 
оперативнихчергових на польовому

командному пункті полку та дівізіонів

№ Найменування Кількість Ціна за одиницю Загальна 
сума

1 Ноутбук 3 23 000.00 69 000.00
ВСЬОГО: 69  000.00

ІІІ. Медичнезабезпечення по збереженнюздоров’я та життяособового складу полку

№ Найменування Кількість Ціна за одиницю Загальна 
сума

1 Безконтактнийінфрачервоний 
термометр BeurerFT-65 1 1 400.00 14000.00

2 Пульсоксиметр-Ббіомед ВМ-
1000В 10 750.00 7 500.00

3 Механічний тонометр 
Microlife-BRAG 1-30 15 490.00 7 350.00

4 Небулайзер (інгалятор) 
компресорнийUlaizerHome 1 750.00 750.00

ВСЬОГО: 17 000.00
ІV. Морально-психологічнезабезпеченнявійськовослужбовцівпід час 

виконаннябойовихзавдань в зоні ООС

№ Найменування Кількість Ціна за одиницю Загальна 
сума

1 Телевізор LED 4 8 000.00 32 000.00
2 Комплект телебачення Т2 6 500.00 3 000.00

3 Кабельтелевізійнийкоаксіальни
й DIALAN (бухта 100 м.) 5 бухт 400.00 2 000.00



4 Виготовленнябанерів 
«ЗахисникВітчизни» 5 3000.00 15 000.00

5
Виготовленнястендів 
«ЗахистУкраїни -  священник 
обов’язок кожного воїна»

10 1 000.00 10 000.00

ВСЬОГО: 62 000.00
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 291 000.00

Тимчасово виконуючий обов’язки 
командира військової частини А2847
підполковник В.Мащенко


