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Рівненська обласна рада

На виконання пункту 3 рішення Рівненської обласної ради 
від 01.12.2017 № 747 "Про Програму здійснення шефства над військовою 
частиною А1446 на 2018 - 2022 роки" (зі змінами) обласна держана 
адміністрація направляє інформацію про хід виконання заходів зазначеної 
програми.

Додаток: на 1 арк. 

Голова адміністрації Віталій КОВАЛЬ
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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, протягом 2018 - 2020 років 
виділено та профінансовано 839,982 тис. грн. ( у 2018 році - 350,000 тис. грн., 
у 2019 році - 489,982 тис. грн., 2020 році -  кошти не виділялися), так:

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

на виконання пункту 2.2. завдань і заходів з виконання Програми, 
придбано матеріали для проведення ремонту даху терапевтичного корпусу на 
загальну суму 350,000 тис. грн.

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

У жовтні 2020 року, з метою вшанування пам'яті українського 
військового діяча Василя ТЮТЮННИКА та полеглих у Другій світовій війні 
військових медиків, на території військової частини А1446 відкрито меморіал у 
вигляді книги.

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав, Дня Перемоги, Дня Незалежності України, Дня Захисника України, 
Дня Збройних Сил України військовослужбовців та працівників військової 
частини А1446 нагороджено цінними подарунками та почесними грамотами 
обласної державної адміністрації та обласної ради.

З метою виконання заходів та завдань Програми здійснення шефства 
над військовою частиною А1446 на 2021 рік передбачено кошти 
у сумі 494,671 тис. грн..


