
Головний спеціаліст з питань 

режимно-секретної роботи 

 
                                                                                                 

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

( _________________________ сесія сьомого скликання)  

 

РІШЕННЯ 

П Р О Е К Т 

від                            №   

м. Бердичів                                                                                                                                                                                               
 

Про  внесення  змін  до  рішення  міської   ради 

від 24.03.2020 № 1108 «Про Програму шефської  

допомоги  підрозділам Збройних Сил  України 

у 2020 році»    

 

 З  метою  проведення видатків для надання шефської допомоги 

Бердичівському об’єднаному міському військовому комісаріату у встановленні 

протипожежної сигналізації у приміщеннях військового комісаріату згідно  

листа військового комісара  від 20.02.2020 № 306,  керуючись п.22 ч.1  ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

 1.  Внести зміни до рішення міської ради від 24.03.2020 № 1108 «Про 

Програму шефської допомоги підрозділам Збройних Сил України у 2020 році» 

таким чином: 

 1.1. У додатку 1 розділ 4 «Фінансове забезпечення Програми» викласти в 

такій редакції: 

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми 

 «Надання субвенції з міського бюджету державному бюджету для 

надання шефської допомоги здійснюється протягом року в обсязі 623 тисячі 

256 гривень, в тому числі:  

- військовій частині А3091 – 200,0 тисяч гривень; 

- військовій частині А2772 – 200,0 тисяч гривень; 

- військовій частині А1182 – 50,0 тисяч гривень 

- Бердичівському об’єднаному міському військовому комісаріату – 173 

тисячі 256 гривень. 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про 



міський бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України».  

 

 1.2.  Додаток 2 викласти у новій редакції:  

     «ЗАХОДИ 

з реалізації Програми шефської допомоги підрозділам Збройних Сил 

України у 2020 році 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Основні заходи шефства 

 

 

Термін 

виконання 

Особи, відповідальні за виконання 

заходів шефства: 

 

 

При-

мітка 
державних органів, 

органів місцевого 

самоврядування, 

підприємств, 

установ, організацій 

підшефних 

військових 

частин, 

військового 

комісаріату 

1 2 3 4 5 6 

І. Надання допомоги  підрозділам Збройних Сил України у зміцненні та покращенні 

матеріально-технічної бази, забезпеченні пально-мастильними матеріалами, 

матеріально-технічними засобами та канцелярськими товарами:  

1 2 3 4 5 6 

1.1. Надання у 2020 році субвенції з 

міського бюджету державному 

бюджету для надання шефської 

допомоги в обсязі 623 тисячі 

256 гривень, в тому числі:  

2020 рік Фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради, 

управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

міської ради  у 

взаємодії з 

командуванням 

підшефних військових 

частин А3091, А2772, 

А1182 та військового 

комісаріату  

Командування 

військових 

частин А3091, 

А2772, А1182 

та військовий 

комісар 

Бердичівського  

ОМВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

військовій частині А3091 – 

200,0 тисяч гривень, для 

зміцнення і покращення 

матеріально-технічної бази; 

 військовій частині А2772 – 

200,0 тисяч гривень, для 

продовження будівництва 

водозабору підземних вод із 

бурової розвідувально-

експлуатаційної свердловини 

для господарсько-побутових 

потреб на території полігону 

військової частини А2772;  

військовій частині А1182 – 50,0 

тисяч гривень, на поточні 

видатки для поліпшення 

матеріально-технічного забез-

печення; 

Бердичівському об’єднаному 

міському військовому коміса-

ріату - 173 тисячі 256 гривень:  

- для зміцнення та покращення 

матеріально-технічної бази, 

забезпеченні пально-мастиль-

ними матеріалами, матеріаль-

но-технічними засобами та 

канцелярськими товарами – 



100,0 тисяч гривень;  

- встановлення протипожежної 

сигналізації у приміщеннях 

військового комісаріату – 73 

тисячі 256 гривень; 

  

 

 

 

 

 

 

» 
  

 2. Розділ 4 додатку 1 «Програми шефської допомоги підрозділам 

Збройних Сил України у 2020 році у попередній редакції визнати таким, що 

втратив чинність. 

 

 3. Додаток 2 «Заходи з реалізації Програми шефської допомоги 

підрозділам Збройних Сил України у 2020 році» у попередній редакції визнати 

таким, що втратив чинність. 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

соціально-економічного розвитку, енергоефективності, бюджету, фінансів і цін. 

 

 

Міський  голова                                                        В.К.Мазур 

                                                  

 

 

              


