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На №747 від 01.12.2017 Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 №747 
«Про Програму здійснення шефства над військовою частиною А1446 на 
2018-2022 роки» повідомляємо.

Управлінням у межах функціональних повноважень упродовж 2019 року 
забезпечено підготовку понад 40 тематичних повідомлень про проходження 
військової служби за контрактом, престижність військових професій, призов 
до ЗСУ, а також їх розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації, 
сторінці «Рівненська обласна державна адміністрація» в соцмережі 
«Басебоок», у стрічці «Рівненські новини» на новинному Інтернет-ресурсі 
«Ukr.Net», у місцевих і низці загальноукраїнських ЗМІ.

Окрім того, управлінням забезпечено інформаційний супровід заходів, 
що відбулися за участю керівництва облдержадміністрації, представників 
військових комісаріатів, військовослужбовців ОК «Захід». З метою їх 
висвітлення у ЗМІ запрошувалися представники місцевих ЗМІ.

Також управлінням проведено низку тематичних соціальних рекламних 
компаній, зокрема:

- у рамках відзначення Дня захисника України «Там, де ми -  там 
Україна»;

- у грудні 2019 р. -  січні 2020 р. з метою формування позитивного 
іміджу ЗСУ реалізовано соціальний проект «Армія», учасниками якого стали 
ветерани АТО/ООС, військослужбовці ЗСУ, військовий капелан.
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Інформація
про хід виконання рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 № 747 

"Про Програму здійснення шефства над військовою частиною А1446
на 2018 - 2022 роки" (зі змінами)

Програма здійснення шефства над військовою частиною А1446 
на 2018 - 2022 роки (далі -  Програма) розроблена з метою надання допомоги у 
забезпеченні військової частини А1446 (Рівненський військовий госпіталь) 
матеріально-технічними засобами, розв'язання соціально-побутових проблем, 
задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців на виконання 
Закону України "Про оборону України" та Указу Президента України 
від 11 лютого 2016 року № 44/2016 "Про шефську допомогу військовим 
частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України" (зі змінами).

Програма схвалена розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 11.11.2017 № 569 (зі змінами від 09.08.2018 № 518) 
та затверджена рішенням обласної ради від 01.12.2017 № 747 (зі змінами 
від 07.09.2018 № 1094).

З метою виконання заходів програми, у 2019 році було передбачено 
489,982 тис. грн., виділено та профінансовано 489,982 тис. грн., зокрема:

на виконання пункту 2.1. придбано матеріали для проведення ремонту 
даху хірургічного корпусу на загальну суму 359,964 тис. грн.;

на виконання пункту 2.4. придбано матеріали для проведення ремонту 
приміщень приймального відділення на загальну суму 130,018 тис. грн.

На виконання пунктів 4 та 5 Програми, з метою популяризації престижу 
військової служби в Збройних Силах України, виховання свідомого 
громадянина, патріота, який готовий стати на захист Батьківщини, у закладах 
загальної середньої освіти м. Рівне спільно з оперативним командуванням 
"Захід" із листопада 2019 року реалізується проект з теми: "Доброго дня, моє 
майбутнє". Вчителями предмету "Захист Вітчизни" забезпечується проведення 
бесід, тематичних уроків з випускниками 11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів із роз’яснення престижу військової служби, специфіки проходження 
служби на офіцерських посадах. Щорічно забезпечується координація роботи 
щодо проведення стрільб для юнаків.

На виконання пункту 6 щодо виступів творчих колективів області з 
шефськими концертами у військовій частині, за інформацією управління 
культури та туризму обласної державної адміністрації, впродовж року 
військовослужбовці військової частини А1446 відвідували концертні програми 
в залі камерної та органної музики м. Рівне, Рівненському міському будинку 
культури, міському палаці культури ("Текстильник") та обласному 
українському муздрамтеатрі.


