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І. ПАСПОРТ 

обласної Програми забезпечення речовим майном вихованців 

Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

на 2021-2027 роки 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Обласна державна адміністрація 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закони України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», 

Положення про ліцей з посиленою 

військово-фізичною підготовкою, 

затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.04.1999  

№ 717 

3. Розробник програми 
Управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

 

 
 
 

4. Співрозробники програми 

«Центр матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітніх 

закладів» Чернігівської обласної ради, 

Чернігівський ліцей з посиленою 

військово-фізичною підготовкою  

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

 

6. Учасники програми 

 Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації; Чернігівський і 

ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою Чернігівської обласної ради 
 

7. 
 Термін виконання Програми 

 

 
2021-2027 роки 

 
 

 

 
7.1. 

Етапи виконання програми 

 
І етап – 2021-2023 роки; 
ІІ етап – 2024-2027 роки 

  
8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

31 794,8 тис. грн 

8.1 
 

коштів обласного бюджету 
 

28 444,8 тис. грн 

 
8.2 

кошти інших джерел 

(спонсорські, благодійні 

внески і т.д.) 

3 350,0 тис. грн 
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Розділ І. Загальні положення 

 

Обласна Програма забезпечення речовим майном вихованців 

Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на  

2021-2027 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», керуючись пунктом 35 

Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999  р. 

№ 717, відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання, 

затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286/2019. 

Забезпечення вихованців речовим майном є складовою частиною 

виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав 

громадян на якісну освіту. 

 

Розділ II. Визначення проблеми,  

на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, 

створений Міністерством оборони України (далі – Ліцей) на базі 

розформованого Чернігівського вищого військового авіаційного училища 

льотчиків, перейняв його кращі традиції і посів гідне місце в системі 

загальноосвітніх навчальних закладів освіти. 

Ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом освіти III ступеня, 

інтернатного типу з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою.  

Одним з головних завдань Ліцею є забезпечення права громадян на 

повну загальну середню освіту, допрофесійна профільна підготовка та 

військово-професійна орієнтація юнаків до вступу у вищі навчальні заклади 

Міністерства оборони України, силових структур та інші вищі навчальні 

заклади. 

Станом на 2020 рік у Ліцеї навчається 303 учня, з них 16 – з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 – постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, 34 – з багатодітних сімей, 73 – з 

неповних сімей, 38 – діти учасників бойових дій, семеро батьків ліцеїстів є 

інвалідами. Таким чином, близько половини вихованців відносяться до 

категорії сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
Повсякденне життя і побут вихованців максимально наближені до 

військового. Носіння військової форми одягу є однією з головних складових 

національно-патріотичного виховання і військово-професійної орієнтації, 

оскільки виховує у здобувачів освіти гордість за Україну, елементи військового 

етикету, формує почуття відповідальності перед державою. 

У 2019 році 93 відсотки випускників вступили до вищих навчальних 

закладів, у тому числі 71 відсоток – до вищих навчальних закладів 

Міністерства оборони України та інших силових структур. 

У попередні роки, у зв’язку із скасуванням норми щодо забезпечення 

Ліцею речовим майном (постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 
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№ 71), Ліцей забезпечувався речовим майном відповідно до обласної 

Програми забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою Чернігівської обласної ради на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради від  

20 липня 2016 р., № 37-5/VII. 

Дане питання є вкрай актуальним та проблематичним. Перед усім, 

враховуючи значну кількість вихованців Ліцею, які відносяться до категорії 

сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, придбання 

відповідною категорією осіб необхідного речового майна (військової форми) 

стає вкрай проблематичним. Це у свою чергу значним чином ускладнює 

умови для проведення на належному рівні якісної загальноосвітньої та 

військово-фізичної підготовки вихованців Ліцею. Стає на заваді формуванню 

і реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання 

молоді. 

Придбання речового майна (парадна, повсякденна, зимова військова 

форма одягу) зміцнить, як матеріальну базу Ліцею, так і забезпечить 

соціальний захист вихованців Ліцею та створить належні умови для їх 

виховання та навчання. 

Відповідно до пункту 35 Положення, всі види забезпечення Ліцею 

здійснюються за рахунок його засновника (власника), тобто Чернігівської 

обласної ради. 

За обрахунками Ліцею, орієнтовна сума витрат на речове забезпечення 

вихованців Ліцею у 2021 році становить 2 880 880,00 грн (додаток 1). 

У контексті реалізації завдань, визначених Президентом України, з 

метою впровадження системних змін у сфері військово-патріотичного 

виховання молоді, сприяння військово-професійної орієнтації юнаків, є 

необхідність у розробленні обласної Програми забезпечення речовим майном 

вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною 

підготовкою на 2021-2027 роки із виділенням коштів з обласного бюджету в 

сумі 28 444,8 тис. грн та залучення інших джерел фінансування у сумі  

3 350,0 тис. грн. 

 

Розділ III. Визначення мети Програми 

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на підвищення 

престижу військової служби, забезпечення набуття здобувачами освіти знань і 

навичок з військової підготовки та обов’язків молодших командирів, сприяння 

військово-професійної орієнтації юнаків з числа вихованців Ліцею. 

 
Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування Програми 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету, передбачених головному розпоряднику коштів та інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 
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Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки 

проєкту обласного бюджету на відповідний рік, виходячи з його реальних 

можливостей. 

Прогнозований обсяг видатків, що планується залучити для реалізації 

Програми, за рахунок обласного бюджету передбачається у сумі  

28 444,8 тис. грн. 

Ресурсне забезпечення обласної Програми забезпечення речовим майном 

Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на  

2021-2027 роки наведено в додатку 2 до Програми. Протягом всього терміну дії 

Програми планується виділення коштів із обласного бюджету в сумі  

28 444,8 тис. грн та залучення інших джерел фінансування в сумі  

3 350,0 тис. грн. 

Програма виконується у два етапи (І – 2021-2023 роки; ІІ – 2024-2027 

роки), загальний термін дії 2021-2027 роки. 

Виконавцем Програми є Управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації. 

 

Розділ V. Напрями діяльності Програми, її завдання, заходи 

та результативні показники 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету та спонсорських внесків на закупівлю речового майна для вихованців 

Ліцею: парадної форми одягу, повсякденної форми одягу, зимової форми одягу, 

спортивного одягу, взуття, білизни, спорядження. 

Основним завданням Програми є забезпечення речовим майном 

вихованців Ліцею. 

Забезпечення речовим майном полягає в задоволенні потреб вихованців 

Ліцею в обмундируванні, взутті, натільній білизні, теплих речах, спортивному 

інвентарі, нагрудних та нарукавних знаках і знаках розрізнення. 

Очікувані результати виконання Програми та перелік заходів наведені в 

додатку 3 до Програми. Вони значною мірою залежатимуть від якості та рівня 

організації відповідних заходів, забезпечення належного контролю за їх 

виконанням та об’єктивності оцінки їх ефективності з метою оперативного 

внесення коректив. 

Виконання Програми значною мірою залежатиме від вчасного та 

належного рівня проведення одного із основних заходів – забезпечення 

ефективного та прозорого здійснення закупівель відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечити умови життя і навчання у Ліцеї, максимально наближених до 

військових;  

- забезпечити якісне виконання навчальної програми предмета «Захист 

Вітчизни»; 
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- виховання у здобувачів освіти шанобливого ставлення до військової 

форми одягу, любові до професії офіцера Збройних Сил України; 

- навчання здобувачів освіти правилам військового етикету та стройового 

вишколу, правильному носінню військової форми одягу та її утримання в 

належному стані згідно зі статутами Збройних Сил України; 

- створення умов для проведення військово-професійної орієнтації, 

збільшення відсотку випускників для вступу у ВВНЗ; 

- залучення здобувачів освіти до національно-патріотичних заходів за 

планами місцевих органів самоврядування та до різноманітних оздоровчих та 

спортивно-масових заходів і змагань. 

 

Розділ VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним 

розпорядником коштів обласного бюджету, що передбачаються на реалізацію 

вищезазначених заходів, є Управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації. 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 

здійснює координацію роботи та контроль за виконанням Програми шляхом 

планових та оперативних перевірок щодо забезпечення цільового використання 

коштів. 

Відповідальний виконавець Програми на вимогу постійних комісій 

обласної ради з питань бюджету та фінансів, освіти, науки, культури та 

інформаційної сфери готує узагальнену інформацію про стан її виконання. 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 

щороку до 15 лютого подає Департаменту розвитку економіки та сільського 

господарства Чернігівської обласної державної адміністрації звіт про виконання 

Програми. 

 

Начальник Управління 

освіти і науки облдержадміністрації                              Микола КОНОПАЦЬКИЙ 



Додаток 1

грн

кількість ціна сума кількість ціна сума кількість ціна сума

1 Фуражка  парадно-вихідна шт. 1 160 460 73 600          160 460 73 600          

2 Кепі шт. 1 160 100 16 000          160 100 16 000          

3 Шапка зимова   шт. 1 160 120 19 200          160 120 19 200          

4 Куртка зимова (піксель) шт. 1 160 990 158 400        160 990 158 400        

5 Джемпер шт. 1 160 950 152 000        160 950 152 000        

6 Кітель та брюки парадно-вихідні к-т. 2 320 1600 512 000        320 1600 512 000        

7  Рукавички    пар 1 160 100 16 000          1 154 100 15 400           314 100 31 400          

8  Костюм (куртка і штани) польовий к-т. 1 160 980 156 800        1 154 980 150 920         314 980 307 720        

9

Костюм тренувальний (куртка, 

брюки, футболка, шорти) к-т. 1 160 720 115 200        1 154 720 110 880         314 720 226 080        

        Взуття 

10  Черевики бойові з високими берцями пар 1 160 1500 240 000        1 154 1500 231 000         314 1500 471 000        

11  Напівчеревики шкіряні пар 1 160 710 113 600        1 154 710 109 340         314 710 222 940        

од.ви

м.

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 н
а

 

о
д

н
о

г
о

 л
іц

е
їс

т
а

на одного 

ліцеїста 

Розрахунок потреби речового майна на 2021 рік для забезпечення вихованцівЧернігівського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою

на 160 ліцеїстів

Загальна потреба на  2021 рік
№ 

п/п

До обласної Програми

забезпечення  речовим майном

вихованців Чернігівського ліцею з

посиленою військово-фізичною

підготовкою на 2021-2027 роки

Найменування предмета

1 курс  (160 ліцеїстів )
2 курс ( на 154 ліцеїста) на 

24.02.2020

на 154 ліцеїста

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 н
а

 

о
д

н
о

г
о

 л
іц

е
їс

т
а

на одного 

ліцеїста 



12 Тапочки спортивні     пар 1 160 320 51 200          160 320 51 200          

13 Тапочки казармені  пар 1 160 80 12 800          1 154 80 12 320           314 80 25 120          

        Білизна 

14 Футболка шт 2 320 100 32 000          2 308 100 30 800           628 100 62 800          

15  Труси чоловічі              шт 2 320 65 20 800          2 308 65 20 020           628 65 40 820          

16  Білизна натільна    к-т. 2 320 160 51 200          2 308 160 49 280           628 160 100 480        

17  Білизна тепла         к-т. 2 320 190 60 800          2 308 190 58 520           628 190 119 320        

18  Рушник (у тому числі для лазні ) шт. 4 640 90 57 600          4 616 90 55 440           1256 90 113 040        

19  Шкарпетки літні      шт. 6 960 20 19 200          6 924 20 18 480           1884 20 37 680          

20  Шкарпетки зимові    шт. 4 640 30 19 200          4 616 30 18 480           1256 30 37 680          

 Спорядження 

21  Ремінь білого кольору  з пряжкою шт. 1 160 320 51 200          160 320 51 200          

22  Ремінь брючний  шт. 1 160 160 25 600          160 160 25 600          

23 Сумка шкіряна офіцерська шт. 1 160 160 25 600          160 160 25 600          

Разом : 2 000 000  880 880      2 880 880   

Начальник Управління               

освіти і науки облдержадміністрації Микола КОНОПАЦЬКИЙ



Додаток 2 

До обласної Програми 

забезпечення  речовим майном 

вихованців Чернігівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою на 2021-2027 роки 
 

 

Ресурсне забезпечення обласної Програми забезпечення  речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою на 2021-2027 роки 

                                                                                                                                                                          тис.грн 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 

 

Усього витрат на виконання 

програми (тис.грн) 

 I IІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік 

Обсяг ресурсів, 

всього 

 

 

2 880,8 

 

3 312,9 

 

3 809,8 

 

4 381,3 

 

5 038,5 

 

5769,3 

 

6602,2 

31 794,8 

у тому числі: 

 

        

обласний бюджет 

 

2 480,8 2 912,9 3 359,8 3 931,3 4 538,5 5219,3 6002,2 28 444,8 

кошти інших джерел 

 

400,0 400,0 450,0 450,0 500,0 550,0 600,0 3 350,0 

 
Начальник Управління освіти і науки 

облдержадміністрації                                                                                                                                               Микола КОНОПАЦЬКИЙ 

 
 



Додаток 3 

До обласної Програми 

забезпечення  речовим майном 

вихованців Чернігівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою  на 2021-2027 роки 

 

Напрями діяльності та заходи 

обласної Програми забезпечення  речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною 

підготовкою на 2021-2027 роки 

 
№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 
1 Забезпечення 

речовим майном 

вихованців Ліцею 

При формуванні 

обласного бюджету 

на 2021 рік та на 

наступні роки 

передбачати 

фінансування 

видатків на 

виконання завдання 

Програми 

2021-2027 

роки 

Обласна 

державна 

адміністрація, 

Управління 

освіти і науки  

облдерж- 

адміністрації 

- Обсяг видатків 

визначається при 

затвердженні 

бюджету 

При затвердженому 

Програмою обсягу 

видатків  

100% 

2  Вивчення потреби в 

придбанні речового 

майна, моніторинг та 

складання річного 

плану закупівель 

відповідно до 

законодавства 

2021-2027 

роки 

Управління 

освіти і науки  

облдерж- 

адміністрації, 

Чернігівський 

ліцей ПВФП 

- - Першочергове 

100% забезпечення 

вихованців з сімей, 

які потребують 

соціального 

захисту та 

матеріальної 

підтримки 

 (прогнозовано 

1023 особи на 

період з 2021 – 

2027 роки) 

 



3 Відповідно до 

річного плану 

закупівель 

оголошення 

процедур закупівель 

2021-2027 

роки 

Чернігівський 

ліцей ПВФП 

- - Визначення 

переможця торгів 

для придбання 

речового майна та 

укладення 

відповідних 

договорів 

  І етап: 

4 

 

 

Закупівля речового 

майна відповідно до 

договорів: 

 

- парадна форма 

одягу; 

 

- повсякденна форма 

одягу; 

 

- зимова форма 

одягу; 

 

- спортивний одяг; 

 

- взуття; 

 

- білизна; 

 

- спорядження. 

 

 

 

І етап: 

 

2021 рік 

 

Чернігівський 

ліцей ПВФП 

 

Обласний 

бюджет 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

 

2 480,8 

 

 

400,0 

Прогнозована 

кількість 

вихованців -  

314 осіб. 

Середні витрати на 

одного вихованця  

– 9,2 тис. грн. 

Відсоток 

вихованців 

забезпечених 

речовим майном-

100% 

2022 рік Чернігівський 

ліцей ПВФП 

Обласний 

бюджет 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

2912,9 

 

 

400,00 

Прогнозована 

кількість 

вихованців -  

320 осіб. 

Середні витрати на 

одного вихованця) 

– 10,4 тис. грн. 

Відсоток 

вихованців 

забезпечених 

речовим майном-

100% 

2023 рік Чернігівський 

ліцей ПВФП 

Обласний 

бюджет 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

3359,8 

 

 

450,0 

Прогнозована 

кількість 

вихованців -  

320 осіб. 

Середні витрати на 

одного вихованця – 

11,9 тис.грн 



Відсоток 

вихованців 

забезпечених 

речовим майном-

100% 

ІІ етап: 

2024 рік Чернігівський 

ліцей ПВФП 

Обласний 

бюджет 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

3931,3 

 

 

450,00 

Прогнозована 

кількість 

вихованців - 

320 осіб. 

Середні витрати на 

одного вихованця – 

13,7 тис. грн. 

Відсоток 

вихованців 

забезпечених 

речовим майном-

100% 

  2025 рік Чернігівський 

ліцей ПВФП 

Обласний 

бюджет 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

4538,5 

 

 

500,0 

Прогнозована 

кількість 

вихованців - 

320 осіб 

Середні витрати на 

одного вихованця – 

15,7 тис. грн. 

Відсоток 

вихованців 

забезпечених 

речовим майном-

100% 

2026 рік Чернігівський 

ліцей ПВФП 

Обласний 

бюджет 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

5219,3 

 

 

550,0 

Прогнозована 

кількість 

вихованців - 

320 осіб. 

Середні витрати на 

одного вихованця – 

18,0 тис. грн. 

Відсоток 

вихованців 



забезпечених 

речовим майном-

100% 

2027 рік Чернігівський 

ліцей ПВФП 

Обласний 

бюджет 

 

Кошти інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством 

6002,2 

 

 

600,0 

Прогнозована 

кількість 

вихованців - 

320 осіб. 

Середні витрати на 

одного вихованця – 

20,6 тис. грн 

Відсоток 

вихованців 

забезпечених 

речовим майном-

100% 

5 Видача придбаного 

речового майна 

ліцеїстам 

2021-2027 

роки 

Чернігівський 

ліцей ПВФП 

-  100% 

6 Постійний контроль 

за станом речового 

майна вихованців, 

проведення 

своєчасних доглядів 

та ремонтів 

2021-2027 

роки 

Чернігівський 

ліцей ПВФП 

-  Збільшення 

терміну 

використання 

речового майна в 

якісному стані 

 
 

Начальник Управління освіти і науки 

облдержадміністрації                                                                                                                                               Микола КОНОПАЦЬКИЙ 

 


	Програма
	ОБЛАСНА ПРОГРАМА
	обласної Програми забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на 2021-2027 роки


	Додаток 1
	2021

	Додаток 2
	Додаток 3

