
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
14 листопада 2019 року                   Ужгород                                       № 1719 

 

Про Програму підтримки військовослужбовців 

військової служби за контрактом, які укладуть 

контракт у 2020 році,  та членів їх сімей 

 

 

Відповідно до  статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

«Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», а 

також з метою надання підтримки військовослужбовцям, які будуть призвані 

на військову службу за контрактом у 2020 році, та членам їх сімей, які 

проживають і зареєстровані  в м. Ужгороді  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму    підтримки військовослужбовців військової 

служби за контрактом, які укладуть контракт у 2020 році,  та членів їх сімей 

згідно з додатком. 

2. Департаменту   фінансів та бюджетної політики   здійснювати 

фінансування Програми в межах коштів, затверджених  бюджетом міста на 

2020  рік. 

3. Головним розпорядником коштів Програми визначити  департамент 

праці та соціального захисту населення  Ужгородської міської ради. 

4. Відповідальним виконавцем Програми визначити  департамент праці 

та соціального захисту населення  Ужгородської міської ради, Ужгородський 

об’єднаний міський військовий комісаріат. 

 5. Інформацію про хід виконання Програми двічі на рік 

оприлюднювати на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

Відповідальність за зміст та своєчасність оприлюдненого звіту 

покласти на відповідальних виконавців, зазначених у комплексній Програмі. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                 Богдан   АНДРІЇВ 

                     



Додаток 

        до рішення XLІ сесії  

міської ради VII скликання 

                                                               14.11.2019 р.№ 1719 

 

 

Паспорт   Програми 

підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які 

укладуть контракт у 2020 році,  та членів їх сімей 

 (далі Програма) 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради    

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення Програми 

Закони України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про оборону України» 

Розробник Програми Відділ оборонної та мобілізаційної роботи 

Відповідальний виконавець 

Програми  

Департамент праці та соціального захисту 

населення, Ужгородський  об’єднаний міський 

військовий комісаріат, відділ оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Головний розпорядник 

коштів 

Департамент праці та соціального захисту 

населення 

Учасники Програми Департамент праці та соціального захисту 

населення, Ужгородський  об’єднаний міський 

військовий комісаріат, відділ оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Термін реалізації 

 

 2020  рік 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

міський бюджет 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми   

згідно з додатком  до  Програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма 

підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які 

укладуть контракт у 2020 році,  та членів їх сімей 

 

1. Загальні положення 

На сьогоднішній день першочерговим є питання виконання завдань  з 

відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом,   а також  

проведення ряду заходів з метою популяризації військової служби за 

контрактом. 

  У рамках Програми передбачається надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги особам, які зараховані з 01.01.2020 року на військову 

службу за контрактом до лав Збройних Сил України, або членам їх сімей 

(дружина, мати, батько) і зареєстровані в м. Ужгород. 

 

2. Мета  та  основні завдання Програми 

 Основною метою Програми є матеріально - фінансове заохочення 

громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у 

Збройних Силах України у 2020 році. 

 

3. Очікувані результати від реалізації Програми 

3.1. Соціальний  захист  військовослужбовців та підвищення іміджу 

військової служби за контрактом. 

3.2. Покращення матеріального становища військовослужбовців військової 

служби за контрактом та членів їх сімей за рахунок місцевого бюджету. 

 

4.  Ресурсне забезпечення реалізації Програми 

(додаток 1 до Програми) 

Фінансування Програми здійснюватиметься  відповідно до чинного 

законодавства України: 

за рахунок коштів міського бюджету в межах наявних фінансових  

ресурсів; 

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

5.  Перелік завдань Програми та результативні показники.  

(додаток 2, 3 до Програми) 

 

6. Порядок надання матеріальної допомоги 

6.1. Допомога надається один раз на рік військовослужбовцям (членам  

їх сімей), які уклали контракт з 01.01.2020 року про проходження військової 

служби за контрактом і на час укладання контракту зареєстровані в місті 

Ужгород.  



6.2. Ужгородський об’єднаний  міський військовий комісаріат  

щомісячно до 3 числа подає  у відділ оборонної та мобілізаційної роботи списки 

військовозобов’язаних,  які зареєстровані в м. Ужгород і уклали контракт про 

проходження військової служби за контрактом, згідно з формою  

 

№ 

з/п 

Призвіще, 

ім’я по 

батькові 

військовослу

жбовця 

РНОКПП 

(іден 

тифі 

кацій 

ний 

номер) 

Дата 

народ 

ження 

Місце 

реє 

стра 

ції 

Серія і 

номер 

паспор

та 

№ нака-

зу про 

прийнят

тя на 

військо 

ву служ 

бу за 

контрак

том 

Мо 

біль 

ний  

теле 

фон 

При 

міт 

ка 

         

 6.3 Відділ оборонної та мобілізаційної роботи передає подані списки 

згідно з формою у департамент праці та соціального захисту населення для 

надання матеріальної допомоги. 

   

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

 Координація робіт з виконання Програми покладається на  Ужгородський 

об’єднаний міський військовий комісаріат, контроль за ходом її реалізації 

здійснюється  відділом оборонної та мобілізаційної роботи. 

Відповідальний виконавець спільно з головним розпорядником Програми 

щопівроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та за підсумками  

року на розгляд сесії міської ради звіт про стан її виконання з наростаючим 

підсумком.     

 

 

Секретар ради                  Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

           тис. грн. 

 Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

 Етапи виконання 

програми 

Усього витрат на 

виконання програми  

2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

1000 1000 

державний бюджет   

обласний бюджет   

міський бюджет 1000 1000 

кошти не бюджетних джерел   

 

 

 

Секретар ради                Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 до Програми 

Перелік завдань Програми 

тис. грн. 

 

Мета, 

завдання, ТПКВКМБ 

Джерела 

фінансування 

 

         Етапи виконання програми 

  

2020 рік 

Обсяг 

видатків 

у т.ч. кошти міського бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього на виконання програми Міський 

бюджет 

1000 1000 - 

     Мета:  фінансове заохочення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у      

Збройних Силах України у 2020 році. 

 

Завдання:   надання одноразової грошової 

допомоги особам, які зараховані з 01.01.2020 року 

на військову службу за контрактом до лав 

Збройних Сил України, або членам їх сімей 

(дружина, мати, батько). 

Міський 

бюджет 

1000 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

   Секретар ради                                                                                 Андріана СУШКО 

 

 

 



 

 

Додаток 3 до Програми 

Результативні показники виконання  Програми 

                    тис.грн.  

 

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, 

результативні показники 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

Етапи виконання       програми 

2020 рік 

разом Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього на виконання програми  1000 1000 - 

Мета:  фінансове заохочення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом 

 у Збройних Силах України у 2020 році. 

ТПКВК МБ     

Відповідальний виконавець Департамент праці та соціального тзахисту населення 

Завдання:  надання одноразової грошової допомоги особам, 

які зараховані з 01.01.2020 року на військову службу за 

контрактом до лав Збройних Сил України, або членам їх 

сімей (дружина, мати, батько). 

Міський 

бюджет 

1000 1000 - 

Показники витрат (вхідних ресурсів): 

обсяги видатків на    надання одноразової грошової допомоги 

  1000 1000 - 

Показник продукту: Покращення матеріального становища 

військовослужбовців військової служби за контрактом та 

членів їх сімей за рахунок місцевого бюджету. 

  

100  осіб 

- - 

Показник продуктивності (ефективності): 

Надання одноразової грошової  допомоги кожному у розмірі 

 10 000 грн 

 

- 

 

- 

Показник результативності (якості): 

відсоток укладених контрактів 

 100% 

 

- - 

            

Секретар ради                                                                                  Андріана СУШКО 


