
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 грудня 2020 року                                                                                      № 37/2-20 

м.Бурштин 

  

Про Програму про надання  

шефської допомоги Галицькому  

РТЦК та СП на 2021-2025 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», Указом Президента України від 11 лютого 2016 року №44 «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

Державної Прикордонної служби України» та розпорядженням голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації від 14.04.2020 року №225 «Про шефство над військовими 

частинами», з метою піднесення престижу військової служби, сприяння обороноздатності та 

мобілізаційній готовності держави, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення 

культурних і духовних потреб військовослужбовців, налагодження ефективного цивільно-

військового співробітництва, враховуючи рекомендації комісій з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

з питань гуманітарної сфери. 

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму про надання шефської допомоги Галицькому РТЦК та СП на 

2021-2025 роки, що додається. 

2. Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) передбачити фінансування 

видатків на виконання заходів Програми у бюджеті Бурштинської міської територіальної 

громади на відповідні роки. 

3. Керівникам структурних підрозділів Бурштинської міської ради, вжити відповідних 

заходів щодо реалізації Програми.  

4. Міську програму надання шефської допомоги Галицькому РТЦК та СП на 2020-2024 

роки, яка затверджена рішенням міської ради від 29.05.2020 №03/95-20 визнати такою що 

втратила чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину, голову постійної комісії з питань з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Володимира 

Федорняка, голову постійної комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та першого 

заступника міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 11.12.2020 № 37/2-20 

 

Програма про надання 

шефської допомоги Галицькому 

РТЦК та СП на 2021-2025 роки 
 

1. ПАСПОРТ 

Міської Програми надання шефської допомоги Галицькому  РТЦК та СП на 2021-

2025 роки (далі - Програма). 

 

№ 

п/п 

Загальна характеристика програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Бурштинська міська рада 

2 Дата, номер і назва 

нормативних документів 

про необхідність 

розроблення Програми 

Указ Президента України від 11.02.2016 №44 

«Про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної гвардії 

України та Державної Прикордонної служби 

України» 

3 Розробник Програми Головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

4 Відповідальні виконавці 

Програми 

Бурштинська міська рада 

5 Учасники Програми Фінансовийвідділ Бурштинської міської ради, 

сектор житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

відділ освіти і науки Бурштинської міської 

ради, відділ культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків, відділ молоді та спорту міської ради, 

головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

6 Термін реалізації Програми 2021 2022 2023 2024 2025 

7 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, тис. грн 

20 20 20 20 20 

7.1 В тому числі:  

- Коштів місцевого 

бюджету  

- Інші джерела  

20 20 20 20  20 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Продовжуючи усталені традиції шефства над військовими частинами Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України 

Програмою передбачено надання матеріально-технічної допомоги Галицькому РТЦК та СП 



та зміцнення інших взаємовигідних зв’язків громадськості Бурштинської міської 

територіальної громади з військовими формуваннями. 

 

3. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є підтримання Галицького РТЦК та СП , а саме: 

- активізація шефської роботи;  

- надання допомоги у забезпеченні паливо-мастильними матеріалами, матеріально-

технічними засобами;  

- сприяння у розв’язанні соціально-побутових та інших проблем військовослужбовців;  

- надання допомоги у задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців;  

 

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

фінансування, строки виконання Програми 

 

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми здійснює, 

Бурштинська міська рада і Галицький РТЦК та СП. 

Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися шляхом 

фінансування Програми з міського бюджету та інших джерел незаборонених чинним 

законодавством. Для здійснення завдань Програми будуть залучатися підприємства, 

організації та установи міста, а також громадські організації та громадськість.  

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів на виконання Програми складає 

100,0 тис. гривень, в тому числі на 2021 рік - 20,0 тис. грн., на 2022 рік - 20,0 тис. грн., на 

2023 рік -20,0 тис. грн., на 2024 рік -20,0 тис. грн., на 2025 рік - 20,0 тис. грн. Практична 

реалізація заходів Програми розрахована на 2021-2025 роки (заходи додаються). 

 

5. Завдання та результати і показники виконання Програми 

 

Основним завданням Програми є:  

- сприяння вирішенню питань соціально-побутових та інших проблем 

військовослужбовців та забезпечення Галицького РТЦК та СП матеріально-технічними 

засобами, будівельними матеріалами тощо;  

- участь у культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;  

- участь у військово-патріотичному вихованні молоді;  

- підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту 

держави;  

- сприяння у вирішенні питань щодо піднесення престижу військової служби. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальними виконавцями Програми є Бурштинська міська рада та Галицький  

РТЦК та СП. 

Відповідальні виконавці Програми забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів 

Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів. 

 

 

 

 

  



Додаток  

до Програми про надання шефської допомоги Галицькому РТЦК та СП на 2021-2025 роки 

 

Заходи 

Програми про надання шефської допомоги Галицькому РТЦК та СП на 2021-2025 

роки 

№ з/ 

п 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викон

а ння 

заході

в 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван 

ня 

Орієнтов

ані 

обсяги 

фінансув

ання тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Закупівля 

обладнання, 

будівельних та 

інших матеріалів 

для облаштування 

навчальних кімнат, 

складських та 

інших приміщень з 

матеріально-

технічними 

засобами 

Галицького РТЦК 

та СП, паливо-

мастильних 

матеріалів 

2021- 

2025 

роки 

Бурштинсь 

ка міська 

рада 

Бюджет 

Бурштинської 

міської 

територіально

ї громади 

 

 

Інші джерела 

80 тис Вирішення питань 

соціальнопобутового 

характеру та інших 

проблем військовослу 

жбовців та 

матеріальнотехнічного 

забезпечення 

Галицького РТЦК та 

СП 

2 Піднесення 

престижу 

військової служби, 

військовопатріотич

не виховання 

молоді та її 

підготовка до 

виконання 

військового 

обов’язку 

2021- 

2025 

роки 

Бурштинсь 

ка міська 

рада, 

Галицький 

РТЦК та 

СП 

Бюджет 

Бурштинської 

міської 

територіально

ї громади 

 

10 тис. Підготовка 

допризовної молоді до 

виконання військового 

обов’язку щодо 

захисту держави 

3 Культурно- 

виховна робота з 

військовослужбовц

я ми , надання 

допомоги у 

задоволенні 

культурних і 

духовних потреб 

військовослужбовц

і в 

2021- 

2025 

роки 

Бурштинсь 

ка міська 

рада, 

Галицький 

РТЦК та 

СП 

Бюджет 

Бурштинської 

міської 

територіально

ї громади 

 

10 тис. Створення належної 

моральнопсихологічно

ї атмосфери у 

Галицькому РТЦК та 

СП 

Всього в тому числі:  

місцевий бюджет 

 інші джерела 

 

 

100 тис. 

 

 

 

 

 

Секретар ради    Роман Іванюк 

 


