УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
НОВОКАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Самбірського району Львівської області
12-та сесія VІІ-го демократичного скликання

РІШЕННЯ
від “ 27 ” квітня 2018 року № 887
Про Програму надання фінансової
підтримки
для
матеріальнотехнічного забезпечення військової
частини А 3913
Розглянувши клопотання військової частини А 3913 від 11.12.2017 року
№990 та №312 від 27.04.2018 року про виділення коштів, з метою підтримки в
постійній бойовій готовності пожежно-рятувального підрозділу військової
частини А3913, який залучається до гасіння пожеж та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на території об’єднаної територіальної громади
Новокалинівської міської ради та матеріально-технічного забезпечення
військових частин Збройних Сил України, відповідно до частини 1 статті 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Новокалинівська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки для матеріальнотехнічного забезпечення військової частини А 3913, яка розташована в м. Новий
Калинів, згідно додатку.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансів міської ради
(Н.Журавльова) внести зміни до міського бюджету м. Новий Калинів
Самбірського району, у відповідності з даним рішенням.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову
Богдана Юзвяка.

Міський голова

Б. Юзвяк

Додаток
до рішення 12-ї сесії VIІ скликання
Новокалинівської міської ради
від “27” квітня 2018 року № 887

ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки для матеріально-технічного забезпечення
військової частини А3913

1. ПАСПОРТ
Програми надання фінансової підтримки
для матеріально-технічного забезпечення військової частини А 3913
Ініціатори розробки Програми – Новокалинівська міська рада
Самбірського району Львівської області, військова частина А3913.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми – 27 квітня 2018
року рішення сесії міської ради №887.
3. Розробник Програми – Новокалинівська міська рада.
4. Відповідальні виконавці Програми – Новокалинівська міська рада.
5. Учасники Програми – Новокалинівська міська рада, військова частина
А3913.
6. Термін реалізації Програми – 2018 рік.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми на 2018 рік – 200,0 тис. грн., у тому числі:
- коштів міського бюджету міста Новий Калинів: 2018 рік – 200,0 тис. грн.
1.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма надання фінансової підтримки для матеріально-технічного
забезпечення військової частини А3913 (надалі - Програма) розроблена на
виконання Указу Президента України від 05.05.2014 №453/2014 “Про заходи
щодо зміцнення національної безпеки України у воєнній сфері” та постанови
Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VІІ „Про додаткові заходи щодо
зміцнення обороноздатності та безпеки держави” з метою підтримки в постійній
бойовій готовності пожежно-рятувального підрозділу військової частини А3913,
який залучається до гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
на території об’єднаної територіальної громади Новокалинівської міської ради та
надання фінансової підтримки для
вирішення проблеми недостатнього
матеріально-технічного забезпечення військової частини А3913, яка дислокована
на території Новокалинівської міської ради та бере участь у антитерористичній
операції в східних областях України.
3. Мета Програми
Мета Програми – забезпечення державного суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і
законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших
протиправних посягань, підтримки в постійній бойовій готовності пожежно-

рятувального підрозділу військової частини А3913, який залучається до гасіння
пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території об’єднаної
територіальної громади Новокалинівської міської ради та надання фінансової
допомоги для матеріально-технічному забезпеченні військової частини А3913,
дислокованої на території Новокалинівської міської ради і бере участь у
антитерористичній операції в східних областях України.
4. Визначення відповідальних виконавців Програми
Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Новокалинівську
міську раду, відповідальними виконавцями заходів Програми – військова частина
А3913.
5. Ресурсне забезпечення Програми
тис. грн.

Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання програми

Усього,

2018 рік

Усього витрат на
виконання програми

200,0

200,0

200,0

200,0

у тому числі:

міський бюджет

6. Фінансове забезпечення Програми
Програма фінансується за рахунок уточнення міського бюджету у зв’язку з
перевиконанням міського бюджету у відповідності до ст. 78,85 Бюджетного
кодексу України в сумі 200,0 тис.грн. у вигляді субвенції з місцевого бюджету
Державному бюджету в сумі 200,0 тис.грн., з них:
- 200,0 тис. грн. для матеріально-технічного забезпечення військової
частини А3913, ЄДРПОУ 07699476, спец. реєстр. рах. № 31252601006363.
Головним розпорядником коштів визначити Новокалинівську міську раду
Самбірського району Львівської області.
Дана програма фінансується по КПКВК 0119800, КЕКВ 2620,
КЕКВ 3220.
7. Порядок використання коштів, виділених на фінансування Програми
Кошти, виділені на реалізацію Програми, командиром військової частини
А3913 можуть бути використані для:
- потреб пожежно-технічного озброєння та БОП для військової частини
А3913;
- забезпечення поточних загальногосподарських потреб, обладнання
охоронної огорожі складу АЗУ;
- придбання військового обладнання;
- придбання предметів, матеріалів, запасних частин для ремонту
пожежного депо;
- оплати послуг з встановлення системи ТЗО на об’єктах аеродрому
Калинів
- придбання інструментів, будівельних матеріалів;

- придбання котла та опалювального обладнання.
8. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строків виконання завдань, заходів Програми
Програма передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку
надання фінансової підтримки для підтримки в постійній бойовій готовності
пожежно-рятувального підрозділу військової частини А3913, який залучається до
гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території
об’єднаної територіальної громади Новокалинівської міської ради та матеріальнотехнічного забезпечення військової частини А3913, яка дислокована на території
Новокалинівської міської ради та бере участь у антитерористичній операції в
східних областях України, у 2018 році.
Виконання Програми надасть можливість здійснення заходів щодо
забезпечення
державного
суверенітету,
територіальної
цілісності
та
недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних
інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних
посягань.
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється Новокалинівську міську
раду відповідно до норм чинного законодавства України.

Секретар міської ради

Ярослава Каркач

