
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого 2021 року м. Біла Церква № 139

Про взаємодію з військовими частинами, які
розташовані на території Білоцерківської міської
територіальної громади

Розглянувши подання заступника міського голови Савчука Ю.С., відповідно до вимог
статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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” (зі змінами), розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 29
лютого 2016 року № 56 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії України в Київській області», та рішення Білоцерківської
міської ради від 5 травня 2016 року № 152-10-VIІ “Про надання згоди на шефську допомогу”,
виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити план заходів щодо взаємодії з військовими частинами, які розташовані
на території Білоцерківської міської територіальної громади, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови
відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 23.02.2021 р. № 139

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо взаємодії з військовими частинами, які розташовані на території Білоцерківської

міської територіальної громади
1. Опрацювання та уточнення спільно з командуванням військових частин заходів

щодо взаємодії структурних підрозділів Білоцерківської міської ради з військовими
частинами та, у разі необхідності, винесення на затвердження виконавчим комітетом змін
до Плану заходів щодо взаємодії з військовими частинами, які розташовані на території
Білоцерківської міської територіальної громади.

відділ оборонно-мобілізаційної роботи
міської ради,
командування військових частин

Щорічно до 31 грудня

2. Сприяння організації роботи щодо військово-патріотичного виховання
допризовної молоді, її підготовки до служби в Збройних Силах України:

2.1. Визначення установ та організацій для залучення їх до виконання заходів щодо
участі у військово-патріотичному вихованні молоді, підготовки допризовної молоді до
виконання військового обов'язку та участі у культурно-виховній роботі з
військовослужбовцями;

2.2. Планування та здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання
молоді:

виховна година в навчальних закладах Білоцерківської міської територіальної
громади;

зустрічі з школярами;
день відкритих дверей військової частини;
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»);
проведення в загальноосвітніх навчальних та інших закладах Білоцерківської

міської територіальної громади за участю Білоцерківського об’єднаного міського
територіального центру комплектування та соціальної підтримки «круглих столів», бесід
та інших культурно – просвітницьких заходів, метою яких є піднесення престижу
військової служби.

управління освіти і науки міської ради,
управління з питань молоді та спорту
міської ради, управління культури і
туризму міської ради,
Білоцерківський об’єднаний міський
територіальний центр комплектування
та соціальної підтримки,
командування військових частин

постійно

3. Участь у організації та здійсненні заходів щодо відзначення кращих
військовослужбовців з нагоди Дня захисника України, Дня Збройних Сил України, Дня
заснування військової частини, Дня Сухопутних Військ України, інших професійних свят
та ювілейних дат.

заступники міського голови,
начальники управлінь та відділів міської ради

постійно



2 Продовження додатка

4. Організація та здійснення заходів щодо культурного відпочинку та дозвілля
військовослужбовців та членів їх сімей. Продовжити практику проведення безпосередньо
у військових частинах шефських концертів, сприяння становленню та розвитку художньої
самодіяльності у військовій частині.

управління культури і туризму міської
ради,
командування військових частин

постійно

5. Надання організаційної допомоги у проведенні спортивних змагань у військовій
частині. Залучення військовослужбовців до участі в спортивних змаганнях і святах, які
проводяться на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Управління з питань молоді та спорту
міської ради

постійно

6. Забезпечення регулярного інформування громадськості про хід виконання
заходів, з метою піднесення престижу військової служби - розміщення реклами престижу
військової служби за контрактом.

командування військових частин,
відділ інформаційних ресурсів та
зв’язків з громадськістю міської ради

постійно

7. Забезпечення соціального захисту військовослужбовців, які звільнились з лав
Збройних Сил України.

управління соціального захисту
населення міської ради, командування
військових частин

постійно

8. Сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб
військовослужбовців у вирішенні житлових питань, працевлаштуванні членів сімей
військовослужбовців, наданні місць у дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладах.
Допомога підрозділам, які виконують бойові завдання в зоні ООС в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

структурні підрозділи міської ради,
командування військових частин

постійно

9. Організація постійного контролю за виконанням заходів, зазначених у цьому
Плані. Інформування Київської обласної державної адміністрації про виконання заходів.

відділ оборонно - мобілізаційної
роботи міської ради

щорічно до
15 червня та
до 15 грудня

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК


