
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

30.03.2018                      Ужгород                          № 144 
 

 

Про шефську допомогу військовим  

частинам, що розташовані на території міста 

 

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, "Про 

оборону України", Указу Президента України 08.08.2017  № 231/2017 "Про 

шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної 

гвардії України та Державної прикордонної служби України", на виконання 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

14.06.2016 № 300 "Про Програму надання шефської допомоги військовим 

частинам, які розташовані на території області, на 2016-2020 роки", з  метою  

сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, розв’язанню 

соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб 

військовослужбовців, налагодженню ефективного цивільно-військового 

співробітництва: 

1. Затвердити: 

- перелік військових частин, які розташовані на території  м. Ужгород, 

над якими   буде здійснюватися  шефство (Додається); 

-  склад робочої групи  з    надання шефської допомоги згідно з додатком; 

- план  заходів зі здійснення шефської допомоги над військовими 

частинами на 2018 рік, що додається. 

 2. Управлінням: освіти;  праці та соціального захисту населення;  у 

справах культури, спорту, сім’ї та молоді; відділам: охорони здоров’я; 

оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення налагодити 

співпрацю з підшефними військовими частинами. 

 3. Відділу інформаційної роботи   організувати висвітлення матеріалів  

про здійснення шефства над військовими частинами   у засобах масової 

інформації та на сайті міської ради. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на начальника відділу оборонної, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту населення міської ради. 



5. Розпорядження міського голови 07.07.2016  № 259 «Про шефську 

допомогу військовим частинам, що розташовані на території міста» визнати 

таким, що втратило чинність. 

 6. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                    Б. Андріїв     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

30.03.2018 № 144 

 

Перелік 

військових частин, які розташовані на території  м. Ужгород, 

над якими   буде здійснюватися  шефство  

  

№ 

з/п 

Військові частини 

 

1. А-1778,  м. Ужгород,  вул. Другетів, 91 

2. 0302 «У» НГ України  м. Ужгород, вул. Івана Айвазовського, 51 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



         Додаток 

 до розпорядження міського голови 

 30.03.2018 № 144 

 

    

Склад 

робочої групи з надання шефської допомоги 

  

Білак Олександр Павлович заступник міського голови, 

голова робочої групи 

 Члени робочої групи:  

Біксей Андрій Борисович начальник управління праці та соціального 

захист у населення 

Василиндра Ольга 

Михайлівна 

начальник управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді      

Даниляк Павло Юрійович 

 

заступник командира 4 стрілецького 

батальйону з тилу в/ч 3002 «У» НГУ  

(за згодою) 

Зима Ірина Іванівна начальник відділу оборонної, мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту населення    

Кохан Алла Іванівна начальник відділу інформаційної роботи  

Паламарчук Олександр 

Анатолійович 

командир в/ч А1778 (за згодою) 

Пуківська Марина Іванівна в.о. начальника управління освіти   

Решетар Василь Васильович начальник відділу охорони здоров’я 

 

  

 

 

     Керуючий справами виконкому     О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови 

30.03.2018 № 144 

П ЛАН 

заходів зі здійснення шефської  допомоги 

над військовими частинами на 2018 рік 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 Укладення договорів із 

військовими частинами про 

організацію шефських зв’язків 

 до 1 квітня командування 

військових частин, 

відділ оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту 

населення 

2 Проведення спільних заходів, 

спрямованих на відзначення 

державних та професійних свят, а 

також на організацію заходів у дні 

приведення до присяги молодого 

поповнення 

відповідно 

до 

зазначеної 

дати 

командування 

військових частин, 

відділ оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту 

населення 

3 Організація спільних заходів: 

культурно-мистецьких акцій, 

присвячених 

Дню захисника України; 

Дню Державного прапора України; 

Дню Збройних Сил України; 

Дню соборності України 

 

 

 

14 жовтня 

23 серпня 

6 грудня 

22 січня 

командування 

військових частин, 

відділ оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту 

населення 

4 З метою військово-патріотичного 

виховання  проведення спільних 

спортивно-культурно-мистецьких 

заходів з допризовною молоддю 

міста  

березень-

травень 

вересень-

листопад 

управління освіти, 

управління у справах 

культури, спорту 

сім’ї та молоді, відділ 

оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту 

населення 

5 Організація зустрічей випускників 

навчальних закладів з ветеранами 

військової служби, відмінниками 

бойової підготовки, відвідування 

військових частин 

квітень-

травень 

управління освіти, 

управління у справах 

культури, спорту 

сім’ї та молоді, відділ 

оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту 

населення 

6 Оздоровлення у санаторно-

курортних  закладах 

у окремих 

випадках 

управління праці та 

соціального захисту 



військовослуж-бовців  та членів їх 

сімей 

населення 

7 Вирішення проблем  

військовослуж-бовців, які стали 

інвалідами внас-лідок 

захворювання, пов’язаного з 

проходженням військової служби, 

чи внаслідок захворювання після 

проходження військової служби  та 

членів їх сімей, а також членів 

сімей військовослужбовців, які 

загинули , померли чи пропали 

безвісті 

за потреби управління праці та 

соціального захисту 

населення, відділ 

охорони здоров’я    

8 Забезпечення соціальної та профе-

сійної адаптації військовослужбов-

ців, які звільнені у зв’язку зі 

скороченням штатів або 

проведенням організаційних 

заходів, за станом здоров’я, а 

також військовослужбовців 

строкової військової служби, які до 

призову на строкову військову 

службу не були працевлаштовані 

 у разі 

звернення     

міський центр 

зайнятості, управління 

праці та соціального 

захисту населення 

9 Надання медичної допомоги 

військовослужбовцям та членам їх 

сімей   

 за потреби  відділ охорони 

здоров’я   

10 Надання у першочерговому 

порядку місця у загальноосвітніх 

 та дошкільних  навчальних 

закладах і дитячих оздоровчих 

таборах незалежно від форми 

власності дітям 

військовослужбовців за місцем 

проживання 

відповідно 

до правил 

прийому 

 управління освіти   

11 Висвітлення у засобах масової 

інформації  заходів щодо надання 

шефської допомоги військовим 

частинам 

постійно відділ інформаційної 

роботи 

12 Спільне вирішення проблемних 

питань у разі загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій 

на території міста 

за потреби командування 

військових частин, 

відділ оборонної, 

мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту 

населення 

_________________________________________________________ 


