
Про затвердження місцевої  

програми стимулювання  

громадян, направлених  

Збаразьким районним  

територіальним центром  

комплектування та  

соціальної підтримки для  

проходження військової служби  

за контрактом  у  

Збройні Сили України 

 на 2021-2023 роки 

 

 

Розглянувши клопотання Збаразького районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від № враховуючи висновки постійної 

комісії, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Збаразька міська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити місцеву  програму стимулювання громадян, направлених 

Збаразьким районним територіальним центром комплектування та соціальної 

підтримки для проходження військової служби за контрактом  у Збройні Сили 

України на 2021-2023 роки (додається). 

 

 

 

Збаразький міський голова         Р.С.  ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 

 

 

МІСЦЕВА ПРОГРАМА 

стимулювання громадян, направлених Збаразьким районним 

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 

для проходження військової служби за контрактом  

у Збройні Сили України на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми Збаразька міська рада  

2. Розробник програми Загальний відділ та відділ охорони 

здоров’я та соціального захисту 

Збаразької міської ради 

3. Співрозробники програми Збаразький районний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької 

міської ради 

5. Учасники програми Збаразький районний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки 

6. Термін реалізації програми 2021 – 2023 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Збаразький міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

2 700,0 тисяч  гривень 

8.1. коштів місцевого бюджету 2 700,0  тисяч гривень 

8.2. коштів інших джерел Не потребує 

 

 

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма 

Своєчасне та якісне виконання визначених для Збаразької  громади 

завдань з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних 

Силах України. 

 

3. Мета і завдання програми  



Метою даної програми є матеріальне заохочення громадян які виявили 

бажання та відібрані Збаразьким районним територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби 

за контрактом у Збройних Силах України в 2021 – 2023 роках. 

Завданням програми є популяризація військової служби за контактом у 

Збройних Силах України. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

Виконання програми досягається шляхом виплати одноразової грошової 

допомоги у сумі 10,0 тисяч гривень кожному громадянину який виявив бажання 

та направлений Збаразьким районним територіальним центром комплектування 

та соціальної підтримки для проходження військової служби за контактом у 

Збройні Сили України. 

Програма розрахована на 2021-2023 роки та стосується  громадян, які 

відібрані та направлені для проходження військової служби за контрактом у 

Збройні Сили України в 2021 - 2023 роках з розрахунку виконання орієнтовного  

завдання для Збаразької  громади. 

 

Ресурсне забезпечення програми 

 

 Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Обсяг ресурсів, усього: 2 700,0 

тисяч  

гривень 

900,0 

тисяч  

гривень 

900,0 

тисяч  

гривень 

900,0 

тисяч  

гривень 

-  у тому числі місцевий бюджет 2 700,0 

тисяч  

гривень 

900,0 

тисяч  

гривень 

900,0 

тисяч  

гривень 

900,0 

тисяч  

гривень 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

- матеріальне стимулювання відібраних кандидатів на військову 

службу за контактом у Збройні Сили України шляхом виплати одноразової 

матеріальної допомоги у розмірі 10,0 тисяч гривень; 

- створення позитивної динаміки росту кількості подачі заяв 

кандидатами  для проходження військової служби за контрактом у Збройних 

Силах України. 



6. Напрями діяльності та заходи програми 

 

№ 

з/

п 

Перелік  

заходів програми 

Термін 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван-

ня 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, 

тисяч гривень 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 

1. Виплата одноразової 

грошової допомоги  

громадянам,  відібраним 

та направленим 

Збаразьким районним 

територіальним центром 

комплектування та 

соціальної підтримки для 

проходження військової 

служби за контрактом у 

Збройні Сили України в 

2021-2023 роках 

2021 – 

2023 роки 

Збаразька міська 

рада, відділ 

охорони здоров’я 

та соціального 

захисту Збаразької 

міської ради, 

Збаразький 

районний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

Місцевий 

бюджет  

900 900 900 Виконання доведених 

планових завдань для 

Збаразької 

територіальної 

громади з відбору 

кандидатів на 

військову службу за 

контрактом в 

Збройних Силах 

України 

 



 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 Координація та контроль за виконанням Програми покладається  на  

відділ охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради, 

військового комісара Збаразького районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. Розпорядником коштів є Збаразька 

міська рада. Виплату коштів відібраним кандидатам на військову службу за 

контрактом упродовж 2021-2023 років відповідно до наданих Збаразьким 

районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 

завірених списків та звіт за використанням коштів здійснює відділ охорони 

здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради. 

 


