
 

                           

 

 

УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

VI сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 22.03.2018 року                          № 6-2 

м.Кам’янка 
 
Про цільову Програму підтримки 
військовослужбовців військової 
служби, які зараховані для 
проходження служби за 
контрактом у 2018 році та членів 
їх сімей 
 

        Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», листа Кам’янського районного військового 

комісаріату від 08.02.2018 №3/2/49 щодо підтримки військовослужбовців, які 

зараховані для проходження служби за контрактом та  призвані до бойових 

частин і виконують завдання в зоні АТО та членів їх сімей, з метою  збільшення 

рівня мотивації громадян для вступу на військову службу, Кам’янська міська  

рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Цільову програму підтримки військовослужбовців військової 
служби, які зараховані для проходження служби за контрактом  у 2018 році та 
членів їх сімей  (далі - Програма), згідно з додатком 1.  
2. Організацію виконання Програми покласти на  заступника міського голови  
Нечиталюка О.В.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії  з 

питань  регламенту, депутатської етики та законності, (Шамрай О. Г.) та з питань  

бюджету та управління комунальним майном  (Коваленко Л.Б.).  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                        В.І.Тірон    
                                                              



  

  Додаток  1 

                                                                                                   до  рішення  

 міської ради 

                                                                                      22.03.2018 № 6-2 

                                                                  

Цільова програма 

підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для 

проходження служби за контрактом  у 2018 році та членів їх сімей 
 

Цільова програма підтримки військовослужбовців військової служби за 
контрактом, які уклали контракт зі Збройними Силами України у 2018 році (надалі – 
Програма) – це заходи, які проводяться з метою поліпшення фінансово - 
матеріального становища громадян, що виявили бажання в складний для країни час 
захищати її територіальну цілісність та недоторканність, уклавши контракт щодо 
проходження військової служби у Збройних Силах України. 

У рамках Програми передбачається надання одноразової грошової матеріальної 
допомоги особам, які зараховані з 01.01.2018 р на військову службу за контрактом до 
лав Збройних сил України або членам їх сімей (які ведуть спільне домогосподарство,  
мати, батько) . 

Паспорт до програми наведений в додатку 1 до Програми. 
 

1. Загальні положення 
1.1. На сьогоднішній день першочерговим є питання виконання завдань  з 

відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом, які визначені 
Президентом України - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України та 
Міністерством оборони України, а також проведення ряду заходів з метою 
популяризації військової служби за контрактом. В умовах проведення в Україні АТО 
виникає гостра необхідність щодо комплектування бойових військових частин 
Збройних Сил України військовослужбовцями військової служби за контрактом.    

2. Мета та основні завдання 
2.1. Метою Програми є матеріально - фінансове заохочення громадян, які 

виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах 
України у 2018 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті та селах 
об’єднаної територіальної громади. 

3. Очікувані результати 
3.1. Посилення соціального захисту військовослужбовців та підвищення іміджу 

військової служби за контрактом. 
3.2. Покращення матеріального становища військовослужбовців військової 

служби за контрактом та членів їх сімей від надання одноразової фінансової 
допомоги, згідно з додатком 2 . 

4. Джерела фінансування 
4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків  бюджету 

об’єднаної територіальної громади  та інших  джерел  фінансування, не заборонених 
законодавством України, згідно списків військовослужбовців військової служби за 
контрактом, наданих Кам’янським районним  військовим комісаріатом, згідно з 
додатком 3. 
 
 

Секретар міської ради                                                                  А.М.Плєшкань 



 
Додаток 1 

 до Програми 
 
 

 Паспорт Програми  

підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для 

проходження служби за контрактом  у 2018 році та членів їх сімей 

 
 

  

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Кам’янський районний військовий комісаріат 

2 Дата, номер і назва 

розпорядного 

документу органу 

виконавчої влади про 

розроблення 

документу 

п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», лист Кам’янського 

районного військового комісаріату від 

08.02.2018 №3/2/49 щодо підтримки 

військовослужбовців, які зараховані для 

проходження служби за контрактом та  призвані 

до бойових частин і виконують завдання в зоні 

АТО та членів їх сімей 

3 Розробник Програми Кам’янський районний  військовий комісаріат, 

структурні підрозділи виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 

4 Відповідальні 

виконавці Програми 

Кам’янський районний  військовий комісаріат, 

відділи виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради 

5 Термін реалізації 

Програми 

2018 рік 

6 Джерела фінансування 

Програми 

Бюджет об’єднаної територіальної громади, 

кошти підприємств, установ та організацій, інші 

незаборонені  законодавством джерела. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         А.М.Плєшкань 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до Програми 
 

 

Надання одноразової фінансової допомоги для покращення матеріального 

становища військовослужбовців військової служби за контрактом та членів їх 

сімей 
 

 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                 А.М.Плєшкань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
з/п 

  
Зміст заходу 

Кількість  
запланован

их 
військовозо
бов’язаних, 

для 
укладання 
контракту 

(осіб) 

Витрати 
всього (грн.) 

Джерела 
фінансування 

 

 
 

Виконавці 
 

 

 Забезпечити виплату 
одноразової фінансової 
допомоги  
військовослужбовцям 
(членам їх сімей), які 
уклали контракт з 
01.01.2018 року із 
розрахунку 5000, 0 грн 
на одну особу 

  Бюджет об’єднаної 
територіальної 
громади, кошти 
підприємств, 
установ та 
організацій, інші 
незаборонені  
законодавством 
джерела. 

 Кам’янський 
районний 
військовий  
комісаріат, 
фінансовий 
відділ 
виконкому 



 

 

Додаток 3  

до Програми 
 

 
 
 

Список військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби   
за контрактом у 2018 році і на час укладання контракту зареєстровані на території 

об’єднаної територіальної громади  для виплати одноразової фінансової допомоги 

 

№ 
з\
п 

Прізвище, ім’я по 
батькові 

військовослужбо
вця 

Адреса 
реєстрації 

місця 
проживан

ня 

Наказ 
військов

ої 
частини 

про 
укладан

ня 
контракт

у 

Серія та 
номер 

паспорта 
одержува

ча 
допомоги 

Ідентифікаційн
ий номер 

Рахунок
в банку 

       

       

       

 

 

 

Секретар міської ради                                   А.М.Плєшкань 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


