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покращання матеріально-технічного забезпечення військових 

частин, що дислокуються на території Чернігівської області, 

військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та 
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військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та добровольців, які 

беруть участь в антитерористичній операції  на 2016 рік ………………... 
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Додаток   1. Заходи Програми покращання матеріально-технічного 

забезпечення військових частин, що дислокуються на території 

Чернігівської області, військовозобов’язаних, призваних за 

мобілізацією та добровольців, які беруть участь в 

антитерористичній операції  на 2016 рік 

 
 

Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми покращання матеріально-

технічного забезпечення військових частин, що дислокуються на 

території Чернігівської області, військовозобов’язаних, призваних 

за мобілізацією та добровольців, які беруть участь в 

антитерористичній операції  на 2016 рік 
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1. ПАСПОРТ 

Програми  

покращання матеріально-технічного забезпечення військових частин, що 

дислокуються на території Чернігівської області, військовозобов’язаних, 

призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть участь в 

антитерористичній операції  на 2016 рік 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Обласна державна адміністрація  

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про 

мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію»  

3.  Розробник Програми Департамент з питань 

цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

4.  Співрозробники  Програми Чернігівський обласний 

військовий комісаріат 

5.  Відповідальні виконавці Програми Департамент з питань 

цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації, 

обласний військовий комісаріат, 

військові частини, що 

дислокуються на території 

Чернігівської області 

6.  Учасники Програми Департамент з питань 

цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації, 

обласний військовий комісаріат, 

військові частини, що 

дислокуються на території 

Чернігівської області 

7.  Термін реалізації Програми 2016 рік 

8.  Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Обласний  

9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього: 

коштів обласного бюджету 

субвенція з обласного бюджету 

Державному бюджету 

 

 

3429,8 тис. гривень 

2379,8 тис. гривень  

 

1050,0 тис. гривень 
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програми покращання матеріально-технічного забезпечення військових 

частин, що дислокуються на території Чернігівської області, 

військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть 

участь в антитерористичній операції  на 2016 рік (далі - Програма) розроблена 

відповідно до Закону України від «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію».  

  Програмою передбачено надання допомоги військовим частинам та 

установам, що дислокуються на території Чернігівської області, 

військовозобов’язаним, призваним за мобілізацією та добровольцям, які 

братимуть участь в антитерористичній операції  з покращання забезпечення 

особового складу речовим майном, спорядженням та сучасними технічними 

засобами, що не передбачені табелем оснащення. 
      

3. Мета  Програми 

 

Основною метою Програми є підтримання військових частин, що 

дислокуються на території Чернігівської області, у боєздатному стані для 

успішного виконання поставлених перед ними завдань, а саме: 

-      охорона та захист державного кордону на території Чернігівської 

області; 

- охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, розташованих 

на території Чернігівської області; 

    - боротьба з диверсійно-розвідувальними підрозділами та 

антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями на 

території Чернігівської області; 

-     забезпечення військовослужбовців та добровольців, які братимуть 

участь в антитерористичній операції, спеціальним спорядженням та сучасними 

технічними засобами; 

- забезпечення перевезень військовозобов’язаних та 

військовослужбовців. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми 

здійснює Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат та військові частини, що 

дислокуються на території Чернігівської області.  

Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися 

шляхом фінансування Програми з обласного бюджету та надання субвенції з 

обласного бюджету державному бюджету. 
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Орієнтовний обсяг необхідного ресурсу складає 3429,8  тис. гривень. 

Фінансування заходів Програми здійснюється за номенклатурою товарів 

та послуг щодо покращання матеріально-технічного забезпечення військових 

частин та установ, що дислокуються на території Чернігівської області, 

військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть 

участь в антитерористичній операції.  

Перелік товарів та послуг до Програми покращання матеріально-

технічного забезпечення військових частин, що дислокуються на території 

Чернігівської області, військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та 

добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції  на 2016 рік, 

визначається за замовленнями військових частин та погоджується головою 

обласної державної адміністрації в залежності від потреби та з урахуванням 

обстановки, що склалась у відповідний період на території Чернігівської 

області та в зоні проведення антитерористичної операції.   

Практична реалізація заходів Програми розрахована на 2016 рік. 
 

5. Завдання та результативні показники виконання Програми 

 

Основним завданням Програми є підвищення боєздатності та 

покращання матеріально-технічного забезпечення особового складу військових 

частин, що дислокуються на території Чернігівської області, 

військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть 

участь в антитерористичній операції. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити особовий склад 

військових частин сучасними засобами зв’язку та особистими засобами 

захисту, не передбаченими табелем оснащення і нормами забезпечення 

Збройних Сил України, покращити рівень системи управління та зберегти 

життя військових під час виконання покладених на них завдань.  

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання Програми покладається на Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, обласний військовий 

комісаріат та військові частини, що дислокуються на території Чернігівської 

області. 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат та військові частини 

забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів Програми, ефективне і 

цільове використання бюджетних коштів. 

 

В.о. директора Департаменту з питань  

цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації                                                          Ю.В.Музика  



                                                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

Заходи  Програми покращання матеріально-технічного забезпечення військових частин та установ,  

що дислокуються на території Чернігівської області, військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією,  

та добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції  на 2016 рік 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

1. Закупівля речового майна 2016 рік Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдержадміні-

страції 

 

 

Обласний  

бюджет 

240,0 Збереження 

здоров’я і життя 

особового складу 

військових частин, 

військово-

зобов’язаних, 

призваних за 

мобілізацією, та 

добровольців, які 

беруть участь в 

антитерористичній 

2. Організація надання послуг з 

транспортних перевезень 

військовозобов’язаних під час 

мобілізації та демобілізації 

військовослужбовців, 

співробітників правоохоронних 

органів до військових частин,  

зони проведення 

антитерористичної операції та у 

зворотному напрямку.  

199,9 

Додаток 1                                                                                                                     

до «Програми покращання матеріально-технічного 

забезпечення військових частин, що дислокуються на 

території Чернігівської області, військовозобов’язаних, 

призваних за мобілізацією, та добровольців, які беруть 

участь в антитерористичній операції на  2016 рік»        в 

редакції рішення  5 сесії обласної ради сьомого скликання  

від 20 липня 2016 року  №13-5/VІІ 



 2 

3. Закупівля пального для 

забезпечення транспортних 

перевезень 

 700,0 операції,   

покращання 

системи 

управління їх 

підрозділів 

4. Технічне обслуговування, 

ремонт автотранспорту та 

інших технічних засобів, у тому 

числі закупівля запасних частин 

 499,9 

5. Закупівля обладнання, 

будівельних та інших 

матеріалів для облаштування та 

забезпечення позицій військ і 

блокпостів 

 660,0 

6. Виготовлення рекламної 

продукції щодо популяризації 

військової служби 

 80,0 

7. Закупівля технічних засобів, в 

т.ч. основних засобів 
 Військові 

частини, що 

дислокуються 

на території 

Чернігівської 

області 

Субвенції з 

обласного 

бюджету 

Державному 

бюджету 

450,0 

8. Закупівля спорядження, в т.ч. 

не військового 

600,0 

Усього: 3429,8  

 

 

В.о. директора Департаменту з питань цивільного  

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації                                                                                     Ю.В.Музика 



                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми покращання матеріально-технічного забезпечення військових частин, що дислокуються на території 

Чернігівської області, військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть участь в 

антитерористичній операції  на 2016 рік 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 

Програми 

Усього витрат на виконання Програми, 

тис. гривень 

Обсяг ресурсів, всього 3429,8 

Обласний бюджет 2379,8 

Субвенція з обласного бюджету Державному бюджету 1050,0 

 

 

В. о. директора Департаменту з питань цивільного захисту  

та оборонної роботи облдержадміністрації                                                                                              Ю.В.Музика 

 

Додаток 2                                                                                                                      

до «Програми покращання матеріально-технічного 

забезпечення військових частин, що дислокуються на 

території Чернігівської області, військовозобов’язаних, 

призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть 

участь в антитерористичній операції  на     2016 рік»  в 

редакції рішення  5 сесії обласної ради сьомого 

скликання від 20 липня 2016 року  №13-5/VІІ 


	Програма-2016.doc
	ЗМІСТ

	Заходи-2016.doc
	Заходи  Програми покращання матеріально-технічного забезпечення військових частин та установ,
	що дислокуються на території Чернігівської області, військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією,
	та добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції  на 2016 рік
	В.о. директора Департаменту з питань цивільного

	Ресурсне забезпечення - 2016.doc
	Ресурсне забезпечення
	В. о. директора Департаменту з питань цивільного захисту




