
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року  Стрий № 864

«Про затвердження Програми «Народ і 
Армія єдині» щодо підтримки 
військовослужбовців військової частини 
А2847 на 2022 рік».

Відповідно до п/п.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні та з метою сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню військової частини А2847міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Народ і Армія єдині» щодо підтримки 
військовослужбовців військової частини А2847 на 2022 рік (далі Програма), 
що додається.

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови (М.Дмитришин) та 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.
« »  2022 року

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «НАРОД І АРМІЯ – ЄДИНІ»
щодо підтримки військовослужбовців військової частини А2847 

Погоджено
Перший заступник міськог оголови

М. Дмитришин
«  »  2022 року

Погоджено
Заступник міського голови

А.Стасів
«  »  2022 року

Погоджено
Начальниик відділу економічного розвитку
і стратегічного планування

Г. Баран
«  »  2022 року

Погоджено
Начальник фінансового управління
Стрийської міської ради

Л. Коваль
«  »  2022 року

Погоджено
Голова комісії з питань планування, фінансів,
бюджету  та соціально-економічного розвитку

С. Ковальчук
«  »  2022 року

Погоджено
Тимчасово виконуючийо бов’язки командира
Військової частини А2847

В.Мащенко
«  »  2022 року



Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення Цільової програми Військова частина А2847

2 Підстави для розроблення Програми Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальний і 
Правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

3 Розробник Цільової програми Військова частина А2847

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
Командир військової частини А2847

7
 Строк виконання 2022 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. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано заходи Програми

Міська комплексна Цільова програма щодо матеріально-фінансової допомоги командуванню військової частини А2847 
на 2022 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 зоні проведення ООС, матеріально-технічному 
забезпеченню, 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. Визначення мети Програми
Забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності України, захисту та охорони 

життя, прав, свобод і законних інтересів громадян суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, 
охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню 
військової частини А2847. 

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 матеріально-технічного забезпечення полку, зміцнить 

військову дисципліну та морально-психологічний клімат у підрозділах, в ході виконання бойових завдань.
Результати реалізації Програми зменшать соціальну напругу щодо вирішення соціально-побутових питань 

військовослужбовців, 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. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання коштів та результативних показників
тис.грн.

Фінансування
2022№ 

з/п
Назва 

завдання
Перелік заходів 

завдання

Показники 
виконання заходу, 

один.виміру

Виконавець 
заходу, 

показника джерело обсяги Очікуваний результат
затрат-видатки на 
придбання тис.грн. 130,0

продукту-комплект  
1

Сприяння 
матеріально 
технічному 

забезпеченню 
військової 
частини 
А2847

Придбання 
вуличних 
тренажерів – 2 
шт., бігової 
доріжки – 1 шт.

ефективність-
собівартість одиниці 
майна, тис.грн./од.

Військова 
частина 
А2847

Міський 
бюджет

 

Покращення 
матеріально-
технічного 

забезпечення 
військової частини 

А2847

затрат-видатки на 
придбання тис.грн. 200,0

продукту-комплект  2

Сприяння 
матеріально 
технічному 
забезпеченню 
військової 
частини 
А2847

Придбання 
полігонного 
обладнання для 
показу мішеней 
A-2017-07-25-
000004

ефективність-
собівартість одиниці 
майна, тис.грн./од.

Військова 
частина 
А2847

Міський 
бюджет

 

Покращення 
матеріально-
технічного 

забезпечення 
військової частини 

А2847

ВСЬОГО 330,0

Тимчасово виконуючий обов’язки командира
військової частини А2847

                                                                                                                            Валерій Мащенко


