
   

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.09.2020     Ужгород                   № 336 

 

 

Про Програму надання матеріально-технічної 

допомоги Ужгородському зональному відділу  

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 

на 2021-2022 роки   

 

 

 

Відповідно до  статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законів України  "Про Збройні Сили України", "Про Військову 

службу правопорядку у Збройних Силах України", "Про оборону України",  

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

можливостей само представництва в суді органів державної влади, органів 

влади Автономної  Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення", "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і 

військову службу", "Про правовий режим воєнного стану", з метою 

покращення матеріально-технічного забезпечення Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Погодити Програму надання матеріально-технічної  допомоги   

Ужгородському зональному відділу Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України на 2021-2022 роки з подальшим   внесенням на 

розгляд сесії міської ради (додається) . 

 2. Контроль за виконанням рішення  покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                  Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 



        ПОГОДЖЕНО 

           Рішення виконкому 

                         23.09.2020 № 336 

Програма 

надання матеріально-технічної допомоги Ужгородському  зональному відділу 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 

 на 2021-2022 роки   (далі Програма) 

 

1. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Ужгородський зональний відділ Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах 

України 

2 Підстава для 

розроблення Програми  

Закони України  "Про Збройні Сили України",  

"Про Військову службу правопорядку у 

Збройних Силах України", "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення можливостей само представництва 

в суді органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, інших юридичних осіб 

незалежно від порядку їх створення", "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про 

оборону України",  "Про військовий обов’язок і 

військову службу", "Про правовий режим 

воєнного стану", "Про місцеве самоврядування в 

Україні" 

3 Головний розпорядник 

коштів Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

4 Відповідальний 

виконавець Програми 

та розпорядник коштів 

Ужгородський зональний відділ Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах 

України, виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради 

5 

 

 

 

Учасники Програми 

 

 

 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, 

відділ оборонної та мобілізаційної роботи,    

Ужгородський зональний відділ Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах 

України   

6 

 

Термін реалізації 

Програми 

2021-2022 роки  

7 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні  Програми  

Міський бюджет  

8 

 

 

 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

Згідно з  додатком  до Програми 

 

 

 

        



 

2. Загальні положення  

Ужгородський зональний відділ Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України (далі відділ) - спеціальне правоохоронне формування 

у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і 

військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України у 

місцях дислокації військових частин, у військових навчальних закладах, 

установах та організаціях, військових містечках, на вулицях і в громадських 

місцях; для запобігання злочинам, іншим правопорушенням у Збройних Силах 

України, їх припинення; для захисту життя, здоров’я, прав і законних інтересів 

військовослужбовців, військовозобов’язаних під час проходження ними 

зборів, працівників Збройних Сил України, а також для захисту майна 

Збройних Сил України від розкрадання та інших протиправних посягань, а так 

само для участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на 

військових об’єктах. 

 

3. Основною передумовою розробки Програми є: 

- забезпечення правопорядку і військової дисципліни, дотримання 

громадського порядку військовослужбовцями  військових частин, установ та 

організацій, що дислокуються в м. Ужгород; 

- створення ефективної системи запобігання виникненню умов, що 

сприяють  вчиненню злочинів, удосконалення методів боротьби з 

контрабандою, організованою злочинною діяльністю серед 

військовослужбовців; 

- складна внутрішньо-політична обстановка, поширення терористичних 

дій в Україні; 

- проведення  Операції об’єднаних сил на  територіях Луганської та 

Донецької областей; 

забезпечення  безпеки дорожнього руху військових транспортних 

засобів; 

- підвищення мотивованості до проходження військової служби, 

піднесення престижу військової служби та надання матеріально-технічної 

допомоги. 

 Програма розроблена відповідно до Законів України "Про Збройні Сили 

України",  "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

можливостей само представництва в суді органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших 

юридичних осіб незалежно від порядку їх створення", "Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію", "Про оборону України",  "Про військовий 

обов’язок і військову службу", "Про правовий режим воєнного стану", "Про 

місцеве самоврядування в Україні". 

 

4. Мета  Програми  

 Основною метою Програми є: 

- розвиток та поліпшення існуючої інфраструктури відділу; 

- забезпечення державного суверенітету та незалежності України;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8


- здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення для  

підтримання боєготовності та ефективного виконання  завдань, які 

виконуються відділом  в зоні  проведення  Операції об’єднаних сил. 

 

          5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 

Програма передбачає: 

 комплексне розв’язання проблем матеріально - технічного забезпечення 

підрозділів Ужгородського зонального відділу Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, які беруть  участь в Операції 

об’єднаних сил; 

 підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби 

військовослужбовців у відділі; 

 забезпечення правопорядку і військової дисципліни, дотримання 

громадського порядку військовослужбовцями  військових частин, установ та 

організацій, що дислокуються в м. Ужгород; 

 виконання Програми сприятиме виконанню вимог законів України та 

Указів Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 

України. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в установленому 

порядку за рахунок  міського бюджету. Загальний обсяг фінансування заходів 

Програми складатиме 800,0 тисяч гривень згідно з додатком 1. 

 Виконавцем Програми та одержувачем коштів на її реалізацію є 

Ужгородський зональний відділ Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України. 

 

 6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 Реалізація основних завдань Програми сприятиме: 

 підвищенню можливостей виявлення причин, передумов і обставин 

злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах та на 

військових об’єктах;  

   розшуку осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби); 

   забезпеченню громадського порядку і військової дисципліни серед 

військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових 

містечках, на вулицях і в громадських місцях; 

   забезпеченню  безпеки дорожнього руху військових транспортних 

засобів; 

   виконанню у передбачених законом випадках рішень про тримання 

військовослужбовців на гауптвахті Служби правопорядку; 

   участі у протидії диверсійним проявам та терористичним актам на 

військових об’єктах. 

 

 7. Очікувані результати,  ефективність Програми 

Програма спрямована на: 

забезпечення громадського порядку і військової дисципліни серед 

військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових 

містечках, на вулицях і в громадських місцях м. Ужгород; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0


забезпечення  безпеки дорожнього руху військових транспортних 

засобів; 

комплексне розв’язання проблем матеріально- технічного забезпечення  

відділу; 

 розвиток та поліпшення існуючої інфраструктури відділу; 

 підтримання мобілізаційної готовності відділу на належному рівні. 

 

8. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координація робіт з виконання Програми покладається на 

Ужгородський зональний відділ Військової  служба правопорядку у Збройних 

Силах України, контроль за ходом її реалізації здійснюється Ужгородською 

міською радою та її виконавчим комітетом.  

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є   

Зональний відділ Військової  служба правопорядку, що забезпечує реалізацію 

заходів, аналізує виконання основних її завдань упродовж 2021-2022 років та  

двічі на рік інформує Ужгородську міську раду. 

Щопівроку відділ оборонної та мобілізаційної роботи готує та подає на 

розгляд виконкому та за підсумками року на розгляд сесії міської ради 

інформацію про хід виконання Програми. 

 

                    ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



          Додаток 1 

до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення  Програми  

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

 

Етапи виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми 
2021 рік 

 

2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

400,0 400,0 800,0 

державний бюджет    

обласний бюджет    

міський бюджет 400,0 400,0 800,0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Додаток 2 

до Програми 

 

Розрахункова потреба у коштах на реалізацію  Програми 

 на 2021-2022 роки 

                                                                                                        тис. грн. 

    Заходи Виконавці  Сума фінансування  

тис. грн 

2021 рік 2022 рік 

Придбання будівельних матеріалів Ужгородський 

зональний 

відділ 

Військової 

служби 

правопорядку 

200,0 200,0 

Придбання  майна  квартирно-

експлуатаційної служби (шафи, 

столи, стільці, ліжка, тумби  та 

інше) 

Ужгородський 

зональний 

відділ 

Військової 

служби 

правопорядку 

100,0   100,0 

Закупівля інженерного та 

спеціального майна, майна 

зв’язку, засоби оптичних приладів, 

посуду, запчастин до 

транспортних засобів;  та  інше  

Ужгородський 

зональний 

відділ 

Військової 

служби 

правопорядку 

100,0 100,0 

Усього 400,0 400,0 

 

 



Додаток 3 до Програми  

 

 

Перелік завдань  Програми  
                                                                                                                                                                              тис грн 

Мета, 

ТПКВК МБ 

Джерело 

фінансува

ння 

Етапи виконання програми Відповідальні 

виконавці 2021 рік 2022 рік 

Обсяг видатків У т.ч. кошти міського бюджету Обсяг видатків У т.ч. кошти 

міського бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальн

ий фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Всього на виконання 

програми 

 400,0 300,0 100,0 400,0 300,0 100,0 Ужгородський 

зональний 

відділ 

Військової 

служби 

правопорядку 

Програма 

Мета: покращення матеріально технічної бази 

Всього на виконання 

програми 

 400,0 300,0 100,0 400,0 300,0 100,0  

Завдання 1. Придбання 

будівельних матеріалів 

 200,0 200 - 200,0 200 -  

Завдання 2 Придбання  

майна  квартирно-

експлуатаційної служби  

  100,0 100 - 100,0 100  -  

Завдання 3. Придбання 

інженерного та спеціаль-

ного майна,   майна 

зв’язку, засоби оптичних 

приладів, посуду,   запча-

стин до транспортних 

засобів;   та  інше         

 100,0 - 100 100,0 - 100  

 

 

 

 



Додаток 4 до Програми  

 

Результативні показники виконання   Програми   
                                                                                                                                                                              тис грн 

Мета, 

ТПКВК МБ 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків  

Етапи виконання програми 

 2021 рік 2022 рік 

Обсяг видатків У т.ч. кошти міського бюджету Обсяг 

видатків 

У т.ч. кошти міського 

бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього на виконання Програми  400,0 300,0  100,0  400,0 300,0 100,00 

  

Мета: покращення матеріально технічної бази 
Всього на виконання програми         
ТПКВК МБ         
Відповідальний виконавець: Ужгородський зональний відділ Військової служби правопорядку 

Завдання 1. Придбання будівельних матеріалів 
Показник виконання         

Показник витрат 

Загальний обсяг видатків 

 200,0 200,0  200,0 200,0   

Показник продукту: 

кількість договорів що планується укласти 

 3 3  3 3   

Показник продуктивності 

(ефективності): 

кількість виконаних договорів   

 3 3  3 3   

Показник результативності (якості) 

відсоток виконаних завдань 

 100% 100%  100% 100%   

Завдання 2. Придбання  майна  квартирно-експлуатаційної служби 
Показник виконання        

Показник витрат 

Загальний обсяг видатків 

 100,0 100,0  
 

100,0 100  

Показник продукту: 

Кількість майна квартирно –

експлуатаційної служби, що планується 

придбати 

 20 шт 20 шт  20 шт 20 шт  

Показник продуктивності 

(ефективності): 

кількість придбаного майна квартирно –

 20 шт 20 шт  20 шт 20 шт  



експлуатаційної служби 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

середня вартість однієї одиниці майна 

квартирно –експлуатаційної служби 

 5    5    5   5     

Показник результативності (якості) 

відсоток виконаних завдань 

 100% 100%  100% 100%  

Завдання 3. Придбання інженерного та спеціального майна, майна зв’язку, засобів оптичних приладів, тощо 
Показник виконання        

Показник витрат 

Загальний обсяг видатків 

 100,0   100,0 100,0 
 

100,0 

Показник продукту: 

Кількість інженерного та спеціального 

майна, майна зв’язку, засобів оптичних 

приладів та ін., що планується придбати  

 10 шт  10 шт 10 шт  10 шт 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

кількість придбаного інженерного та 

спеціального майна, майна зв’язку, засобів 

оптичних приладів та ін. 

 10 шт  10 шт 10 шт  10 шт 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

середня вартість однієї одиниці 

інженерного та спеціального майна, майна 

зв’язку, засобів оптичних приладів та ін. 

 10    10   10    10   

Показник результативності (якості) 

відсоток виконаних завдань 

 100%  100% 100%  100% 

 

 


