ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Деражнянської міської
ради
від 27 квітня 2022 року № 1

ПРОГРАМА
підтримки діяльності військової частини А1827
на 2022 рік
«Програма підтримки діяльності військової частини А1827 на 2022 рік»
(далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей», статутів Збройних Сил України
та інших нормативно правових документів.
1. Паспорт програми
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Підстава для розроблення Програми: Вирішення проблемних питань з проведення
поточного ремонту казарми на території військової частини А1827
Розробник Програми: Військова частини А1827
Відповідальний виконавець Програми: Деражнянська ОТГ військова частини А1827
Учасники Програми: Деражнянська ОТГ військова частини А1827
Законодавчі підстави для виконання Програми:
- Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в
Україні»
- Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»
- Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей»
- Статут Збройних Сил України
Мета Програми:
Поточного ремонт казарми на території військової частини А1827
Терміни і етапи реалізації Програми: початок 2022 рік, закінчення кінець 2022 року
Очікуване джерело фінансування: кошти бюджету Деражнянського ОТГ
Очікувані кінцеві результати від реалізації програми: підтримка діяльності казарми
для військовослужбовців строкової служби
Система організації контролю за виконанням Програми: щороку аналізу ходу
виконання Програми.
ЄДРПОУ: 26622354
ІВАN: UA258201720313271001600158705

2. Мета Програми
Мета Програми – проведення поточного ремонту казарми для
проживання військовослужбовців строкової служби військової частини А1827
с. Шпичинці Хмельницького району.
3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання основних проблем у сфері
підвищення рівня безпеки військової частини
Головним завданням військової частини є забезпечення живучості
обороноздатності та недопущення вибухів та пожеж на території складу, що
можуть призвести до надзвичайних ситуації у Хмельницькому районі
Хмельницької області.
У зв’язку з недостанім рівнем фінансування Міністерства оборони України
військова частини немає можливості розмістити весь особовий склад частини в
казармі, що призводить до пониження обороноздатності частини.
4.Строки та етапи виконання Програми
Програма складена на строк виконання у 2022 році.
5.Перелік заходів і завдань Програми
Забезпечення реалізації та завдань Програми безпосереднього
покладається на відповідальних виконавців, які контролюють їх виконання у
встановлені терміни, організовують ефективну взаємодію з Деражнянською
ОТГ.
Основні заходи та завдання Програми можуть коригування у період її дії
з урахуванням змін економічної ситуації, шляхом відповідних рішень
Деражнянською ОТГ.
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Перелік заходів і завдань для виконання в межах Програми підтримки
діяльності військової частини А1827 у 2022 році

5 500

6. Ресурсів забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до
законодавства України за рахунок кошти обласного бюджету а також інших
джерел не заборонених чинним законодавства.
Прогнозні обсяги фінансування Програми складає тис. грн.
7. Очікуванні кінцеві результати виконання Програми
За результатами виконання Програми очікується:
У взаємодії з командуванням військової частини якісно організувати
проживання військовослужбовців та членів їх сімей.
8.Організація та управління контролю за заходами виконання Програми
Відповідальним виконавцем Програми є Деражнянська ОТГ військова
частини А1827. Координація за ходом виконання Програми покладається на
військову частину А1827.

Міський голова

Андрій КОВПАК

