
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 травня 2021 року                    Ужгород                                 № 206 

 

Про Програму сприяння діяльності  

3 стрілецького батальйону  

військової частини 3002 

Національної гвардії України на 2021 рік 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України,  статей 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну 

гвардію України», розглянувши звернення 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Національної гвардії України 18.03.2021 року №66, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

         

1. Затвердити Програму сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Національної гвардії України на 2021 рік згідно з 

додатком. 

2. Головним розпорядником коштів Програми визначити виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради (Турховська Г.І.). 

3. Виконавцем Програми та розпорядником коштів визначити військову 

частину 3002 Національної гвардії України, 3 стрілецький батальйон військової 

частини 3002 Національної гвардії України. 

4. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати 

фінансування Програми у межах коштів, затверджених у бюджеті міста на 

відповідний рік. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Шимона І.П. та постійну комісію з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики (Готра В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 



Додаток 

до рішення VI сесії  

міської ради VIІI скликання  

20.05.2021 p. № 206 

 

Програма  

сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону військової частини 3002 

Національної гвардії України на 2021 рік 

 

Паспорт Програми 

 1 Ініціатор розроблення Програми 

3 стрілецький батальйон військової 

частини 3002 Національної гвардії 

України 

 

2 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

- 

3 Розробник Програми 

3 стрілецький батальйон військової 

частини 3002 Національної гвардії 

України 

 

4 Співрозробники Програми - 

5 
Відповідальний виконавець 

Програми та розпорядник коштів 

Військова частина 3002 

Національної гвардії України,              

3 стрілецький батальйон військової 

частини 3002 Національної гвардії 

України 

6 
Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради 

7 Учасники Програми 

Військова частина 3002 

Національної гвардії України,              

3 стрілецький батальйон військової 

частини 3002 Національної гвардії 

України, виконавчий комітет 

Ужгородської міської ради  

 

8 Термін реалізації Програми 2021 рік 

9 
Місцеві бюджети, які беруть участь 

у виконанні Програми 

Міський бюджет 

 

10 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

Згідно з додатком до Програми 



 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

З метою діяльності у сфері охорони та захисту прав і свобод людини,  

забезпечення публічної безпеки і порядку, виникла потреба у сприянні 

діяльності 3 стрілецького батальйону військової частини 3002 Національної 

гвардії України.   

Програма розроблена у відповідності до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України,  законів України «Про Національну гвардію України», «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та інших законів України і підзаконних 

актів для вирішення питань із впровадження реформ, охорони публічного 

порядку.  

  

 Визначення мети Програми 
  

Основною метою Програми є охорона громадського порядку, забезпечення 

захисту та охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян,  

сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону військової частини 3002 

Національної гвардії України,  покращення його матеріально-технічної бази. 

 

 Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Відповідно до Програми сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Національної гвардії України на 2021 рік 

передбачається підвищення ефективності функціонування системи безпеки, 

здійснення заходів з профілактики правопорушень, покращення матеріально-

технічної бази батальйону. 

Шляхи, методи і засоби розв’язання проблем, строки, етапи виконання та 

ресурсне забезпечення Програми визначені у додатках до Програми. 

 

Перелік завдань Програми та результативні показники 

  

         Програмою передбачені заходи, які спрямовані на: 

- запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні 

превентивної та профілактичної діяльності; 

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, та їх 

узгоджене усунення; 

- усунення загроз життю та здоров`ю фізичних осіб і публічній безпеці, що 

виникли внаслідок учинення правопорушення; 

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про  

правопорушення або події; 

- забезпечення публічної безпеки і порядку на території міста Ужгород; 

- надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної допомоги особам, 

які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, 



нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для 

їхнього життя чи здоров`я. 

У результаті виконання Програми очікується: 

- зростання довіри населення до Національної гвардії України; 

- посилення у громадян почуття власної безпеки на території проживання; 

- зниження рівня злочинності у громадських місцях, у тому числі на 

вулицях міста. 

  

Напрями діяльності та заходи Програми 

  

 У ході виконання Програми планується здійснити такі заходи: 

- проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної та 

профілактичної роботи, спрямованої на посилення у громадян почуття власної 

безпеки на території міста; 

- організація і проведення на території міста командно-штабних і тактико-

спеціальних навчань у місті, у тому числі, пов’язаних із відпрацюванням 

елементів з пошуку та знешкодженню злочинців  у громадських місцях та на 

вулицях міста; 

- зміцнення матеріально-технічної бази 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Національної гвардії України, зокрема оснащення 

сучасними системами і засобами зв’язку, спеціальними технічними засобами, 

обчислювальною технікою, застосування засобів зовнішнього контролю 

(спостереження) та швидкого реагування на забезпечення публічної безпеки і 

порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.  

  

Координація та контроль за ходом виконання Програми 

  

Координація робіт з виконання Програми покладається на 3 стрілецький 

батальйон військової частини 3002 Національної гвардії України, контроль за 

ходом  її реалізації здійснюється Ужгородською міською радою та її 

виконавчим комітетом. 

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є 3 

стрілецький батальйон військової частини 3002 Національної гвардії України, 

що забезпечує реалізацію заходів, аналізує виконання основних її завдань та 

щопівроку звітує про хід її виконання на засіданні виконавчого комітету, а за 

підсумками року – на сесії міської ради.  

  

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми  

  

 Ресурсне забезпечення Програми  сприяння діяльності 3 стрілецького 

батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України на 2021 рік 

                                                                                                                                                                         

тис.грн 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми 

Виконання Програми Усього витрат 

на 

виконання 

Програми 

2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі : 
230,0 230,0 

Державний бюджет --- --- 

Обласний бюджет --- --- 

Міський бюджет 230,0 230,0 

Кошти небюджетних джерел --- --- 

  

  

 Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2  

до Програми 

  

Перелік завдань Програми сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону військової частини 3002  

Національної гвардії України  на 2021 рік 

  

тис.грн. 

Мета, завдання, 

ТПКВКМБ 

Джерела 

фінансув

ання 

Виконання Програми Відповідальні 

виконавці 2021 рік 

Обсяг видатків 
 

у т.ч. кошти міського бюджету  

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
 

 

Всього на 

виконання 

Програми 

Міський 

бюджет 

230,0 70,0 160,0 Військова частина 3002 

Національної гвардії 

України,              3 

стрілецький батальйон 

військової частини 3002 

Національної гвардії 

України 

Мета: сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону військової частини 3002 Національної гвардії 

України,  покращення його матеріально-технічної бази. 
 

 
 

Завдання 1. 

Придбання 

оргтехніки та інше. 

 230,0 70,0 160,0  

  

  

Міський голова                                                                                                                                                                   Богдан АНДРІЇВ 

 



 

 

Додаток  3  

до Програми 

 

Результативні показники виконання завдань Програми сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону військової 

частини 3002 Національної гвардії України на 2021 рік 
                                                                                                                                                                                       тис.грн. 

Відповідальні виконавці,  

 ТПКВК МБ, завдання програми, 

результативні показники 

К
о

д
 т

и
м

ч
а

со
в

о
ї 

к
л

а
си

ф
ік

а
ц

ії
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у

в
а

н
н

я
 Виконання Програми 

2021 рік 

Р
а
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м

 
у т.ч. кошти міського бюджету 

З
а
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а

л
ь
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и

й
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л
ь
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Всього на виконання Програми  230,0 70,0 160,0 

Мета: сприяння діяльності 3 стрілецького батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України,  покращення його матеріально-технічної 

бази.  
ТПКВК МБ     

Відповідальний виконавець: військова частина 3002 Національної гвардії України,     3 стрілецький батальйон військової частини 3002 Національної  

гвардії України 
Показники виконання: 

Завдання1. Придбання оргтехніки та 

інше 

    

Показники витрат: 

1. Загальний обсяг видатків 

 230,0 70,0 160,0 

 

    

Показник продукту:     

2. Кількість придбаної 

оргтехніки та іншого  

 33 14 19 

 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

    

Середня вартість 1 одиниці придбаної  6,970 5,0 8,421 



ортехніки та іншого  

Показник результативності (якості):     

Відсоток вчасного виконаних угод  100 100 100 

                      

Міський голова                                                                                                                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


