
                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                Розпорядження голови обласної                            
                                                                                державної адміністрації 

 
                                                                         18.02.2016                         №  79    

 
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 

 
1. Створити координаційні ради, розробити Плани заходів щодо надання 

шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної 
гвардії України та Державної прикордонної служби України, які дислокуються 
на території області. 
 

04.03.2016 Голови райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
2. Розробляти спільно із командуванням підшефних військових частин 

річні плани надання шефської допомоги, розв'язання соціально-побутових 
проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців. 

 
Щороку, до 20 грудня Голови райдержадміністрацій, міські голови 

міст обласного значення 
 

3. Сприяти забезпеченню підшефних військових частин продовольством, 
побутовою технікою, паливно-мастильними матеріалами, матеріально-
технічними засобами, будівельними матеріалами, ремонту військової техніки, 
транспортуванню військовослужбовців для виконання бойових та службових 
завдань. 

 
Щороку, до 30 грудня Голови райдержадміністрацій, міські голови 

міст обласного значення 
 
4. Сприяти укладанню угод про співпрацю між підшефними військовими 

частинами та промисловими, аграрними підприємствами, закладами торгівлі, 
громадського харчування та побутового обслуговування населення. 

 
Щороку, до 30 грудня Голови райдержадміністрацій, міські голови 

міст обласного значення 
 
5. Тримати на особливому контролі роботу систем життєзабезпечення 

підшефних військових частин – електропостачання, водопостачання та 
водовідведення, стаціонарного телефонного зв’язку, сприяти у межах 
фінансування першочерговому ремонту під’їзних автомобільних шляхів. 
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Щороку, до 30 грудня Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації, Запорізька філія ПАТ 
«Укртелеком», Служба автомобільних доріг у 
Запорізькій області, голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
6. Організовувати проведення виїзних медичних обстежень 

військовослужбовців підшефних частин, із залученням спеціалістів установ 
обласного підпорядкування.  
 

Щороку, до 30 грудня Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
7. Сприяти поліпшенню соціально-побутових умов проживання 

військовослужбовців підшефних військових частин - виділенню у 
встановленому порядку матеріальної допомоги, оформленню субсидій на 
оплату житлово-комунальних послуг, взяттю на квартирний облік тощо. 

 
Щороку, до 30 грудня Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
8. Сприяти позачерговому наданню місць у дитячих дошкільних закладах 

для дітей військовослужбовців із підшефних військових частин, організації їх 
безкоштовного харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.  
 

Щороку, до 30 грудня Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
9. Сприяти працевлаштуванню демобілізованих військовослужбовців 

підшефних військових частин, створенню тематичних куточків у центрах 
зайнятості, їх вступу на військову службу за контрактом. 

 
Щороку, до 30 грудня Обласний центр зайнятості, обласний 

військовий комісаріат,  голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
10. Проводити у підшефних військових частинах інформаційно-

просвітницькі та масові спортивно-розважальні заходи, турніри, чемпіонати за 
участі учнівської та студентської молоді щодо здорового способу життя серед 
військовослужбовців.  
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Щороку, до 30 грудня Управління молоді, фізичної культури та 

спорту облдержадміністрації,  голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
11. Сприяти безкоштовному відвідуванню військовослужбовцями 

підшефних військових частин державних та комунальних закладів культури, 
організації виступів творчих колективів, тематичних заходів з нагоди 
державних свят та пам’ятних дат. 
 

Щороку, до 30 грудня 
 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій  
облдержадміністрації,  голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
12.  Забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих 

навчальних закладах I-IV рівнів акредитації проведення зустрічей із 
військовослужбовцями підшефних частин, учасниками АТО, волонтерами, 
інформаційних годин, тематичних зустрічей за круглим столом, вікторин, 
брейн-рингів, присвячених історії Збройних Сил України, боротьбі 
Українського народу за свободу та незалежність, благодійних ярмарок, 
виготовлення подарунків, малюнків та листівок для захисників України. 
 

Щороку, до 30 грудня Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
13. Підтримувати ініціативи волонтерських організацій – проведення 

благодійних акцій для підшефних військових частин, флеш-мобів, відправлення 
гуманітарних вантажів підрозділам, що перебувають у зоні АТО, відзначення 
кращих активістів волонтерського руху.  
 

Щороку, до 30 грудня Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
голови райдержадміністрацій, міські голови 
міст обласного значення 

 
14. Виготовляти, розміщувати та поширювати інформаційні носії, 

друковану продукцію, спрямовану на популяризацію Збройних Сил України, 
розкриття мужності та героїзму українських військових, самовідданості 
волонтерів.  

 
Щороку, до 30 грудня Управління з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
голови райдержадміністрацій, міські голови 
міст обласного значення 
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15.  Сприяти широкому висвітленню на офіційних веб-сайтах 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, у засобах масової 
інформації прикладів надання шефської допомоги військовим частинам 
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної 
служи України, які дислокуються в області.  
 

Щороку, до 30 грудня Управління у справах преси та інформації 
облдержадміністрації, голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст 
обласного значення 

 
 
 
Заступник керівника апарату  
облдержадміністрації,  
начальник організаційного відділу                                           В.Г. Кархачов 


