
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

18.02.2016 № 79 

 
Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які 
дислокуються на території області 
 

 
Керуючись  статтею 6, п. 9 ч.1 статті 39  Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», відповідно до Указу Президента України від 
11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних 
Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 
України», з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності 
регіону, розв'язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і 
духовних потреб військовослужбовців та піднесення престижу військової 
служби, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва: 

 
 
1. Затвердити План обласних заходів із надання шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території 
області (далі – План обласних заходів), що додається. 

 
2. Затвердити Перелік військових частин Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України,  над 
якими здійснюється шефство  (далі – Перелік військових частин), що додається.  

 

3. Зобов’язати голів райдержадміністрацій, керівників структурних 
підрозділів облдержадміністрації та рекомендувати міським головам міст 
обласного значення і директору Запорізького обласного центру зайнятості: 

1) забезпечити виконання Плану обласних заходів згідно з компетенцією 
та відповідно до Переліку військових частин; 

2) інформувати про проведену роботу відділ взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції 
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апарату облдержадміністрації, щокварталу до 1 числа місяця, що 
настає за звітнім періодом. 

 
4. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з 

питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації:  
1) забезпечити координацію та моніторинг роботи місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з виконання Плану 
обласних заходів та здійснення шефської допомоги відповідно до Переліку 
військових частин; 

2) подавати інформацію про виконання цього розпорядження: 
щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітнім періодом, – 

заступнику голови облдержадміністрації, відповідно до функціонального 
розподілу обов’язків; 

щороку, до 20 січня – голові облдержадміністрації.  
 
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19.02.2013 № 76 «Про організацію шефства над 
військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України, Державної 
прикордонної служби України та Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх 
справ України». 
 

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу 
обов’язків. 

 

 
Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації                                              К.І. Бриль 
                                     


