РІШЕННЯ
Проект
вноситься головою
Онуфріївської районної
державної адміністрації
від

березня 2019 року

№
селище Онуфріївка

Про затвердження Програми підтримки
військовослужбовців, зарахованих для
проходження служби в Збройних Силах
України за контрактом та членів їх сімей
на 2019 – 2020 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою підтримки військовослужбовців,
зарахованих для проходження служби за контрактом до бойових частин, які
виконують завдання в зоні ООС, взявши до уваги звернення Онуфріївського
районного військового комісаріату щодо підтримки військовослужбовців
Збройних Сил України, які зараховані для проходження служби за контрактом
та призвані до бойових частин і виконують завдання в зоні ООС, підлягають
призову на строкову військову службу, резервістів, призваних на навчальні
збори, військовозобов’язаних, які підписують контракт щодо проходження
служби у військовому резерві, та членів їх сімей, з метою збільшення рівня
мотивації громадян для вступу на військову службу, Онуфріївська районна
рада,
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити
районну Програму підтримки військовослужбовців,
зарахованих для проходження служби в Збройних Силах України за
контрактом та членів їх сімей на 2019 – 2020 роки, (додається).
2.Затвердити Положення про районну комісію з розгляду питань надання
одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, зарахованих для
проходження служби в Збройних Силах України за контрактом та членів їх
сімей на 2019 - 2020 роки, (додається).
3.Рекомендувати Онуфріївському районному військовому комісаріату
надавати списки військовослужбовців, зарахованих для проходження служби в
Збройних Силах України за контрактом та членів їх сімей відповідно до
програми.
4.Районному військовому комісаріату, як розробнику програми,
узагальнювати хід виконання програми згідно встановлених термінів
та
інформувати районну державну адміністрацію та районну раду у IV кварталі
кожного року.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з
питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації
та з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності,
діяльності рухів, об’єднань громадян, адміністративно - територіального
устрою та протидії корупції.
Голова районної ради

Т. УТКІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від березня 2019 року №
ПРОГРАМА
підтримки військовослужбовців, зарахованих для проходження
служби в Збройних Силах України за контрактом
та членів їх сімей на 2019 – 2020 роки
Програма щодо підтримки військовослужбовців, зарахованих для
проходження служби в Збройних Силах України за контрактом та членів їх
сімей у 2019 – 2020 роках (далі - Програма) – розроблена з метою збільшення
рівня мотивації громадян для вступу на військову службу. У рамках Програми
передбачається надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам
зарахованим з 01 січня 2019 року для проходження служби за контрактом та
призваних до бойових частин на виконання завдань в зоні ООС, що підлягають
призову на строкову військову службу, резервістів, призваних на навчальні
збори, військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо проходження
служби у військовому резерві, та членів їх сімей, (які ведуть спільне
домогосподарство, мати, батько).
1. Загальні положення
1.1. На сьогоднішній день першочерговим є питання виконання завдань з
відбору та прийняття громадян для проходження служби за контрактом до
бойових частин в зоні ООС, які підлягають призову на строкову військову
службу, резервістів, які підлягають призову на навчальні збори,
військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо проходження служби у
військовому резерві, 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 ООС 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,
військовослужбовців ЗСУ, які в 2019 - 2020 роках погодились нести службу за
контрактом та призвані до бойових частин і виконують завдання в зоні ООС,
які підлягають призову на строкову військову службу, резервістів, призваних
на навчальні збори, військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо
проходження служби у військовому резерві, та членів їх сімей, з метою
збільшення рівня мотивації громадян для вступу на військову службу ЗСУ.
2.2 Передбачити кошти на виконання Програми згідно додатку.
3. Очікувані результати
3.1. Кількісне збільшення мотивованих громадян для вступу на військову
службу ЗСУ.
3.2. Посилення соціального захисту військовослужбовців та підвищення
іміджу військової служби за контрактом.
3.3. За Програмою передбачається надання одноразової грошової
матеріальної допомоги в розмірі:

2
5 тис. гривень громадянам – жителям району, які зараховані у 2019 - 2020
роках на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України, та
призвані до бойових частин і виконують завдання в зоні ООС;
3 тис. гривень громадянам - жителям району, які підлягають в 2019 - 2020
роках призову на строкову військову службу до ЗСУ;
3 тис. грн. - резервістам, які в 2019 – 2020 роках підлягають призову на
навчальні збори;
1,5 тис. грн. - військовозобов’язаним, що підписують контракт щодо
проходження служби у військовому резерві.
4. Джерела фінансування
Реалізація основних завдань програми буде здійснюватися за рахунок:
коштів районного, сільських та селищних бюджетів;
власних коштів підприємств і населення;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України,
згідно списків військовослужбовців
військової служби
наданих
Онуфріївським військовим комісаріатом згідно додатку.
5. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію виконання програми здійснює районна державна
адміністрація.
Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених
програмою є:
рішення районної ради про встановлення контролю за ходом реалізації
програми;
підготовка відділом режимно-секретної та мобілізаційної роботи апарату
районної державної адміністрації інформації про стан виконання програми;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
програми, виявлення проблем та недоліків;
звіт голови Онуфріївської районної державної адміністрації про стан
виконання заходів програми.
______________________________

ПАСПОРТ
Програми підтримки військовослужбовців, зарахованих для
проходження служби в Збройних Силах України за контрактом
та членів їх сімей на 2019 – 2020 роки
1

Ініціатор розроблення Онуфріївський районний військовий комісаріат
Програми

2

Дата, номер і назва
розпорядного
документу
органу
виконавчої влади про
розроблення
документу

3

Розробник Програми

Онуфріївський районний військовий
комісаріат, структурні підрозділи
Онуфріївської районної державної
адміністрації

4

Відповідальні
виконавці Програми

Онуфріївський районний військовий
комісаріат, Управління соціального захисту
населення Онуфріївської районної державної
адміністрації

5

Термін реалізації
Програми

2019 – 2020 роки

6

Джерела фінансування Районний бюджет, бюджет сільських та
Програми
селищних рад, кошти підприємств, установ та
організацій, інші незаборонені законодавством
джерела.

________________________

Додаток до Програми
Надання одноразової фінансової допомоги для покращення матеріального
становища військовослужбовців зарахованих для проходження служби в
Збройних Силах України за контрактом та членів їх сімей
на 2019 - 2020 роки
№
з/п

Зміст заходу

1 Забезпечити виплату

одноразової фінансової
допомоги
військовослужбовцям
(членам їх сімей), які
уклали контракт ЗСУ та
призвані до бойових
частин і виконують
завдання в зоні ООС з
01.01.2019 року

2

3

Разом:
Забезпечити виплату
одноразової фінансової
допомоги
військовослужбовцям
(членам їх сімей), які
підлягають призову на
строкову військову
службу ЗСУ в 2019 році

Разом:
Забезпечити виплату
одноразової фінансової
допомоги
військовослужбовцям
(членам їх сімей)
резервістам, які
підлягають призову на
навчальні збори ЗСУ в
2019 році

Разом:

Кількість Витрати Джерела фінансування
військово
всього
службовців (тис. грн.)
2019
рік

2020
рік

60

60

120

45

45

90

35

35

70

2019 2020
рік
рік

Районний бюджет,
бюджет сільських,
селищних рад,
кошти підприємств,
установ та
організацій, інші не
300 300
заборонені
законодавством
джерела.

Виконавці

Онуфріївський
районний
військовий
комісаріат,
управління
соціального
захисту
населення
Онуфріївської
районної
державної
адміністрації

600
Районний бюджет,
бюджет сільських,
селищних рад,
кошти підприємств,
установ та
135 135 організацій, інші не
заборонені
законодавством
джерела.

Онуфріївський
районний
військовий
комісаріат,
управління
соціального
захисту
населення
Онуфріївської
районної
державної
270
адміністрації
Районний бюджет, Онуфріївський
бюджет сільських, районний
селищних рад,
військовий
кошти підприємств, комісаріат,
установ та
управління
організацій, інші не соціального
105 105
заборонені
захисту
законодавством
населення
джерела.
Онуфріївської
районної
державної
адміністрації
210

4 Забезпечити виплату

одноразової фінансової
допомоги
військовослужбовцям
(членам їх сімей), що
підписують контракт
щодо проходження
служби у військовому
резерві, що підписують
контракт щодо
проходження служби у
військовому резерві ЗСУ
в 2019 році

70

Разом:

70

140

Всього на виконання програми:

Районний бюджет,
бюджет сільських,
селищних рад,
кошти підприємств,
установ та
організацій, інші не
заборонені
105 105
законодавством
джерела.

210

1290,0

_________________________

Онуфріївський
районний
військовий
комісаріат,
управління
соціального
захисту населення
Онуфріївської
районної
державної
адміністрації

Додаток до Програми
СПИСОК
військовослужбовців, зарахованих для проходження служби в Збройних Силах України
за контрактом та членів їх сімей на 2019 – 2020 роки

№
з\п

№
з\п

Прізвище, ім’я по
батькові
військовослужбовця

Прізвище, ім’я по
батькові
військовослужбовця

Адреса реєстрації
місця проживання

Адреса реєстрації
місця проживання

Наказ військової
частини про
укладання
контракту

Наказ військової
частини про
зарахування на
строкову
військову
службу в ЗСУ

Серія та номер
паспорта
одержувача
допомоги

Серія та номер
паспорта
одержувача
допомоги

Ідентифікацій
ний номер

Рахунок в
банку

Ідентифікацій
ний номер

Рахунок в
банку

№
з\п

№
з\п

Прізвище, ім’я по
батькові
військовослужбовця

Прізвище, ім’я по
батькові
військовослужбовця

Адреса реєстрації
місця проживання

Наказ військової
частини про
розходження
навчальних
зборів в ЗСУ

Серія та номер
паспорта одержувача
допомоги

Ідентифікаційни
й номер

Рахунок в
банку

Адреса реєстрації
місця проживання

Наказ військової
частини про
укладання
контракту щодо
проходження
служби у
військовому
резерві в ЗСУ

Серія та номер
паспорта одержувача
допомоги

Ідентифікаційни
й номер

Рахунок в
банку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від березня 2019 року №
ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію з розгляду питань надання одноразової
матеріальної допомоги військовослужбовцям, зарахованих для
проходження служби в Збройних Силах України за контрактом
та членів їх сімей на 2019 – 2020 роки
1. Районна комісія з розгляду питань надання одноразової матеріальної
допомоги особам (військовослужбовцям ЗСУ), які в 2019 – 2020 роках:
зараховані для проходження служби за контрактом та призвані до бойових
частин і виконують завдання в зоні ООС, які підлягають призову на строкову
військову службу, резервістів, які підлягають призову на навчальні збори,
військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо проходження служби у
військовому резерві, та членів їх сімей (далі - Комісія) у своїй діяльності
керується: Конституцією України, Законами України „Про військовий
обов’язок і військову службу”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,
„Про оборону України”, Указу Президента України "Про часткову
мобілізацію" та інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань
підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим
складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок надання підтримки військовослужбовцям
ЗСУ, які в 2019 - 2020 роках зараховані для проходження служби за
контрактом та призвані до бойових частин і виконують завдання в зоні ООС,
які підлягають призову на строкову військову службу, резервістів, призваних
на навчальні збори, військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо
проходження служби у військовому резерві (далі – Положення) визначає
механізм, порядок та умови надання одноразової фінансової допомоги (далі –
фінансова допомога) військовослужбовцям ЗСУ, як однієї з форм надання
соціальних послуг окремим категоріям населення міста.
1.2. Комісія – є дорадчим, консультативним та спостережним органом.
1.3. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням
голови районної державної адміністрації.
1.4. Склад районної комісії формується з представників:
- апарату райдержадміністрації;
- районної ради (за згодою);
- фінансового управління райдержадміністрації;
- районного військового комісаріату (за згодою);
- центру з надання допомоги учасникам АТО (ООС) (за згодою).
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1.5. Комісію очолюють два співголови: перший заступник голови
районної державної адміністрації та заступник голови районної ради.
1.6. Комісія проводить засідання по мірі надходження заяв.
1.7. Основним завданням діяльності Комісії є надання одноразової
матеріальної допомоги особам (військовослужбовцям ЗСУ), які в 2019 - 2020
роках: зараховані для проходження служби за контрактом та призвані до
бойових частин і виконують завдання в зоні ООС, які підлягають призову на
строкову військову службу, резервістів, які підлягають призову на навчальні
збори, військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо проходження
служби у військовому резерві. Кошти на надання одноразової матеріальної
допомоги надаються починаючи з 01січня 2019 року та виплачуються
одноразово.
1.8. Фінансова допомога надається:
згідно спільного розпорядження голови Онуфріївської районної державної
адміністрації та голови районної ради, виданого на підставі рішення комісії з
питань надання адресної фінансової допомоги окремим категоріям громадян
(членам їх сімей).
1.9. Фінансова допомога є безповоротною допомогою, яка надається
окремим категоріям громадян (членам їх сімей), особам (військовослужбовцям
ЗСУ), які в 2019 - 2020 роках: зараховані для проходження служби за
контрактом та призвані до бойових частин і виконують завдання в зоні ООС,
які підлягають призову на строкову військову службу, резервістів, які призвані
на навчальні збори, військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо
проходження служби у військовому резерві, за рахунок районного бюджету,
бюджету сільських, селищних рад,
коштів підприємств, установ та
організацій, інших незаборонених законодавством джерел.
1.10. У положенні терміни вживаються у наступному значенні:
окремих категорій громадян (членам іх сімей) – це особи (військовослужбовці
ЗСУ), які в 2019 - 2020 роках: зараховані для проходження служби за
контрактом та призвані до бойових частин і виконують завдання в зоні ООС,
які підлягають призову на строкову військову службу, резервісти, які
підлягають призову на навчальні збори, військовозобов’язані, що підписують
контракт щодо проходження служби у військовому резерві проживають або
фактично перебувають на території району, відповідно до Закону України
«Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» (які
зареєстровані та фактично проживають у районі члени їх сімей – громадяни
які перебувають в шлюбі, батьки, діти, дружина або чоловік, які ведуть
суспільне домогосподарства;
домогосподарство — сукупність мешканців (або один мешканець), які
спільно проживають в одному житловому приміщенні (або його частині),
перебувають у родинних стосунках або стосунках свояцтва (не перебувають у
будь-яких з цих стосунків або перебувають і в тих, і в інших стосунках),
ведуть спільне господарство, спільно користуються комунальними послугами
і послугами з утримання будинків і споруд та при будинкових територій і, які
повністю або частково об’єднують та витрачають кошти на оплату вартості
цих послуг;

3
фінансова допомога — це форма соціальної допомоги, яка надається
персонально та безпосередньо окремим категоріям громадян (членам їх сімей),
особам (військовослужбовцям ЗСУ), які в 2019-2020 роках: зараховані для
проходження служби за контрактом та призвані до бойових частин і
виконують завдання в зоні ООС, які підлягають призову на строкову військову
службу, резервістів, які підлягають призову на навчальні збори,
військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо проходження служби у
військовому резерві.
2. ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
2.1. Отримувачі фінансової допомоги
Громадяни жіночого або чоловічої статі, які в 2019 - 2020 роках
зараховані для проходження служби за контрактом та призвані до бойових
частин і виконують завдання в зоні ООС, які підлягають призову на строкову
військову
службу,
резервістів
призваних
на
навчальні
збори,
військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо проходження служби у
військовому резерві, які проживають на території району.
У разі звернення громадян, які уклали контракт на проходження
військової служби через членів їх сімей, члени сімей за нотаріально завіреним
дорученням.
У разі загибелі військовослужбовця, що в 2019 році: зараховані для
проходження служби за контрактом та призвані до бойових частин і
виконують завдання в зоні ООС, які проходили строкову військову службу,
резервісти проходили навчальні збори, військовозобов’язані, що підписали
контракт щодо проходження служби у військовому резерві, які ще не
отримували допомогу, яка передбачена цим положенням - отримують
допомогу члени їх сімей за наявністю свідоцтва про смерть.
2.2. Порядок надання одноразової фінансової допомоги
2.2.1. Фінансова допомога передбачена цим Положенням не носить
постійного характеру, а є додатковою до існуючого доходу і може надаватися
жителям району (членам їх сімей) не більше одного разу, за умови надання
відповідних документів поданих у 2019 році.
2.2.2. Для отримання допомоги до районного військового комісаріату
подають такі документи:
а) особи, які зараховані на строкову військову службу:
- особиста заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта особи (1, 2 та сторінка реєстрації);
- копія ідентифікаційного номеру особи;
- копія наказу військового комісара перед початком проходження
строкової військової служби;
- витяг з наказу командира військової частини про зарахування особи
для проходження строкової військової служби;
- розрахунковий рахунок одержувача коштів.
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б) особи, які зараховані на військову службу за контрактом:
- особиста заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта особи (1, 2 та сторінка реєстрації);
- копія ідентифікаційного номеру особи;
- копія контракту про зарахування на військову службу;
- витяг з наказу командира військової частини про зарахування особи
для проходження військової служби за контрактом;
- розрахунковий рахунок одержувача коштів.
в) особи резервісти, які підлягають призову на навчальні збори:
- особиста заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта особи (1, 2 та сторінка реєстрації);
- копія ідентифікаційного номеру особи;
- копія наказу військового комісара про направлення резервістів на
навчальні збори до військової частини;
- витяг з наказу командира військової частини про проходження
навчальних зборів;
г)особи, які зараховані на військову службу за контрактом, що
проходження служби у військовому резерві:
- особиста заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта особи (1, 2 та сторінка реєстрації);
- копія ідентифікаційного коду особи;
- витяг з наказу командира військової частини про проходження
військової служби у військовому резерві.
На підставі поданих документів районним військовим комісаріатом
формується список військовослужбовців військової служби за контрактом або
список осіб, призваних на строкову військову службу (згідно додатку №3 до
Програми), який разом з документами подається голові районної державної
адміністрації для розгляду і після відповідної резолюції матеріали
передаються на розгляд Комісії.
У разі звернення членів їх сімей до вищевикладених документів до
Онуфріївського районного військового комісаріату надається:
- довідка про склад сім’ї;
- документ підтверджуючий родинний зв'язок (акт обстеження побутових
умов, що підтверджує факт ведення спільного господарства).
У разі отримання фінансової допомоги членам сім’ї на військовослужбовця
що проходив службу, які в 2019-2020 роках: зараховані для проходження
служби за контрактом та призвані до бойових частин і виконують завдання в
зоні ООС, які підлягають призову на строкову військову службу, резервістів,
призваних на навчальні збори, військовозобов’язаних, що підписують
контракт щодо проходження служби у військовому резерві на контракті, який
ще не отримував допомогу, яка передбачена цим Положенням, у разі його
загибелі - до вищевикладених документів додається свідоцтво про смерть.
2.2.3 Підставою для розгляду питання районною державою
адміністрацією, про надання матеріальної допомоги є:
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заява громадянина на ім’я голови районної державної адміністрації зі
списками та проханням від військового комісара про надання фінансової
допомоги, ксерокопія паспорту, ксерокопія ідентифікаційного номеру, номер
особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати
кошти.
2.2.4 Підставою для надання фінансової допомоги, у разі звернення
членів їх сімֹ’ֹї є:
заява громадянина на ім’я голови районної державної адміністрації зі
списками та проханням від військового комісара про надання фінансової
допомоги, ксерокопія паспорту, ксерокопія ідентифікаційного номеру, номер
особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати,
нотаріально завірене доручення, довідку про склад сім’ї, документ, який
підтверджує родинний зв’язок (акт обстеження побутових умов, що
підтверджує факт ведення суспільного домогосподарства).
2.2.5 Підставою для отримання фінансової допомоги членам сім’ї на
військовослужбовця, які в 2019-2020 роках: проходили службу за контрактом
та призвані до бойових частин і виконували завдання в зоні ООС; які
проходили строкову військову службу; резервісти, які проходили навчальні
збори; військовозобов’язані, що підписали контракт щодо проходження
служби у військовому резерві; які ще не отримували допомогу, яка
передбачена цим Положенням, у разі його загибелі є заява громадянина на
ім’я голови районної державної адміністрації зі списками та проханням від
військового комісара про надання фінансової допомоги, з ксерокопією
паспорту, ксерокопія ідентифікаційного номеру, номер особового
розрахункового рахунку та реквізити банку, на який перерахувати, доручення,
довідку про склад сім’ї, документ, який підтверджує родинний зв’язок, копія
свідоцтва про смерть.
Вищевикладені документи подаються
голові районної державної
адміністрації за тридцять календарних днів до
розгляду їх на сесії
Онуфріївської районної ради.
2.3. Порядок розгляду заяв про надання фінансової допомоги :
- перевірені документи передаються на розгляд комісії.
- пропозиції комісії про надання фінансової допомоги, або відмову
оформляються секретарем комісії протоколом, який є підставою для
підготовки проекту рішення Онуфріївської районної ради;
- проект рішення районної ради про надання фінансової допомоги готує
управління праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної
державної адміністрації;
- виплата фінансової допомоги здійснюється через відділення банку обраного
заявником.
2.4. Комісія зобов’язана в місячний термін, з дня одержання заяви та
документів, розглянути заяву про надання фінансової допомоги або відмову,
та внести відповідні пропозиції.
__________________________

