
                                      
 

Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Розпорядження 
 

від   25     лютого  2016 р.         № 44        

м. Знам`янка 

Про шефство над військовою частиною 

Збройних Сил України В5509 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44 «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних Сил України,Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України», з метою надання допомоги щодо забезпечення військових частин 

продовольством, пально-мастильними матеріалами,матеріально-технічними засобами, сприяння 

розв’язанню соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб 

військовослужбовців ,організації військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки  до 

виконання військового обов’язку , керуючись ст.42 Закону України «Про органи місцевого 

самоврядування в Україні»: 

1. Утворити міську координаційну раду із здійснення шефства над військовою частиною 

Збройних Сил України В5509(додається). 

2. Продовжити співпрацю з військовою частиною А1201, яка дислокується на території 

Знам’янського району. 

3. Затвердити план заходів щодо організації роботи із здійснення шефства над військовою 

частиною В5509 (додається). 

4. Щороку розробляти та затверджувати в установленому порядку плани  шефства. 

5. Знам’янській організації ТСО України вжити заходів щодо активізації роботи в місті з питань 

організації допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді. 

6. Про хід виконання даного розпорядження інформувати облдержадміністрацію щокварталу до 5 

числа місяця, наступного за звітним періодом. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови Загородню В.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова      С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 



                                      
 

                                          Додаток 

                                     до розпорядженням міського голови  

             

                                      25 лютого  2016  № 44 

 

СКЛАД 

міської  координації ради із здійснення 

шефства на військовою частиною В5509 
 

Голова координаційної ради 
 

Філіпенко                              - міський голова 

Сергій Іванович                     

Заступник голови координаційної ради 
 

Загородня         - перший заступник міського голови  

Валентина Григорівна                    

Секретар координаційної ради 
Головченко                                 - старший інспектор з питань оборонної і мобілізаційної  

Анатолій Володимирович           роботи  

Члени координаційної ради 

Москаленко                            - селищний голова 

Сергій Борисович 
 

Бабаєва                                        - начальник відділу культури та туризму 

Світлана Миколаївна        

 

Чижма                                         - військовий комісар Знам`янського            

Олександр   Васильович              ОМВК  

 

Зайченко        - головний спеціаліст відділу інформаційної 

Віталій Вікторович         діяльності та комунікацій з громадськістю  

 

Данільченко - начальник юридичного відділу 

Юрій Володимирович 

 

Грекова                                       - начальник відділу освіти 

Людмила Анатолійовна 

 

Іваськів                                       - начальник фінансового управління 

Татьяна Анатолійовна 

 

Третьякова                                  - начальник відділу  

Катерина Володимирівна            економічного розвитку ,промисловості,     

                                                        інфраструктури та торгівлі 

 

Шпанко                                       - командир військової частини В5509 

Сергій Михайлович 

 

 

Секретар виконкому                                                                       І.Ратушна 



                                      
 

 

 

                                                 Додаток 

                                     до розпорядженням міського голови  

             

                                     25 лютого  2016  №44 

 

 

 

 

План 

заходів щодо організації роботи із здійснення шефства 

над військовою частиною В5509 

 

 

1.Задоволення соціально-побутових потреб військовослужбовців військової частини В5509, в     

   межах чинного бюджетного законодавства. 

 

2.Надання допомоги у забезпеченні військової частини В5509 продовольством в залежності від    

    можливості міськвиконкому. 

 

3.Надання допомоги у забезпеченні пально-мастильними матеріалами та матеріально-технічними     

    засобами в залежності від фінансового ресурсу міськвиконкому. 

 

4.Організація зворотнього шефського зв’язку. 

 

5.Участь військовослужбовців військової частини В5509 у військово-патріотичному вихованні   

   молоді та підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку. 

 

6.Залучення до заходів міський відділ освіти, а також Знам’янську організацію ТСО України. 

 

7.Налагодження тісного зв’язку з військовим комісаріатом по організації роботи з надання  

    шефської допомоги військовій частині В5509. 

 

8.Залучення до організації зазначених заходів селищного голову, а також керівників підприємств,  

   установ, організацій незалежно від форм власності, громадські організації та волонтерів. 

 

9.Включення заходів щодо організації постійної взаємодії волонтерів та громадських організацій з  

   військовою частиною В5509 

 

 

 

 

 

 

 

                Секретар виконкому І.Ратушна 


