
                                                                                                                
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

18 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  01.02.2019 року                                         № 18-5 

м. Кам’янка 

 

 Про затвердження Програми  

 матеріально-технічного забезпечення  

 щодо створення територіального 

 центру комплектування та соціальної  

 підтримки на базі Кам’янського 

 районного  військового                               

 комісаріату  в 2019 році                                  
 

 З метою створення на базі Кам’янського районного військового 

комісаріату територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 

на підставі п.22 ч.1 ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  міська  рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення  щодо 

створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

на базі Кам’янського районного військового комісаріату на 2018-2019 роки                            

(додається). 

 

2. Фінансовому відділу виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

фінансування проводити в межах  затверджених асигнувань  у  бюджеті на 

2019 рік. 

           3. Контроль за  виконанням  цього рішення  покласти  на першого 

заступника міського голови Нечиталюка О.В. та на постійну комісію міської 

ради з питань регламенту, депутатської  етики та   законності. 

 

 

Міський  голова                                                                                  В.І. Тірон 

                                   

 

 

 



   ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

                                                                                             від 01.02.2019 № 18-5  

 

Програма  

матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки на базі Кам’янського 

районного військового комісаріату   

на 2019 рік 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
   
Програма покликана вирішити проблему створення на базі військового 

комісаріату  територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК 

та СП) з метою виконання законодавства з питань військового обов’язку і 

військової служби, комплектування особовим складом ЗС України за контрактом 

та призовом, організації оборонно-мобілізаційної роботи та підготовки з мобілізації 

людських і транспортних ресурсів, планування та ведення заходів територіальної 

оборони в особливий період, впровадження ефективної системи обслуговування та 

надання сервісних послуг щодо соціального і правового захисту відповідної 

категорії громадян згідно з чинним законодавством. 

Створення на базі військового комісаріату  територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) сприятиме забезпеченню 

прозорості в системі надання послуг військовозобов’язаним, резервістам, 

військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, учасникам АТО 

(ООС), пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, 

удосконаленню порядку комплектування Збройних Сил України особовим складом 

та організації оборонно-мобілізаційної роботи. 

Програма визначає основні напрямки фінансування заходів матеріально-

технічного забезпечення зі створення на базі військового комісаріату  

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

 Програмою передбачаються заходи, спрямовані на: 

- проведення ремонтних робіт будівлі територіального центру; 

- переобладнання та оформлення приміщень для здійснення заходів соціального 

забезпечення громадян; 

- забезпечення приміщень ТЦК та СП меблями, засобами автоматизації та 

інформаційної підтримки.  

 

2. Мета Програми 

 

 Метою програми є матеріально - технічне забезпечення заходів щодо 

створення на базі Кам’янського РВК територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки для здійснення заходів в системі надання послуг 

військовозобов’язаним, резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та 

військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, 

удосконаленню порядку комплектування Збройних Сил України особовим складом 

та організації оборонно-мобілізаційної роботи. 

 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  



строки виконання Програми 

 

Реалізація Програми здійснюється у взаємодії з Кам’янським районним 

військовим комісаріатом з питань надання послуг військовозобов’язаним, 

резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, 

пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, удосконалення 

порядку комплектування Збройних Сил України особовим складом, організації 

оборонно-мобілізаційної роботи та територіальної оборони у зоні відповідальності, 

виконання заходів з покращення матеріально-технічної бази ТЦК та СП для 

забезпечення належного військово-патріотичного виховання та  допризовної 

підготовки молоді району та ОТГ, піднесення  престижу  військової служби, створення 

гідних та належних умов функціонування призовної дільниці.  

 Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету та 

інших джерел, не заборонених законом шляхом надання субвенції.  

  Термін реалізації Програми  - 2019 рік. 

       Показники Програми за необхідності  можуть коригуватися у випадках зміни 

в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо. 

 

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
         

Основними завданнями Програми є матеріально - технічне  забезпечення 

створення на базі Кам’янського РВК територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки. 

  Реалізація  основних завдань Програми дасть змогу забезпечити якісне 

виконання заходів з надання послуг військовозобов’язаним, резервістам, 

військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа 

військовослужбовців та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування 

Збройних Сил України особовим складом, організації оборонно-мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони у зоні відповідальності, покращення матеріально-

технічної бази ТЦК та СП для забезпечення належного військово-патріотичного 

виховання та  допризовної підготовки молоді міста, піднесення  престижу  

військової служби, створення гідних та належних умов функціонування призовної 

дільниці та роботи міської призовної комісії.  

  
5. Напрями  діяльності та заходи Програми: 

 

Основними напрямками реалізації програми є:  

- проведення ремонтних робіт будівлі територіального центру ; 

- переобладнання та оформлення приміщень для здійснення заходів соціального 

забезпечення громадян; 

- забезпечення приміщень ТЦК та СП меблями, засобами автоматизації та 

інформаційної підтримки.  

Розрахунок видатків за даним напрямками діяльності приведено у додатку 2 

до Програми. 

Секретар міської ради                                                                      А.М.Плєшкань 

                  
 


