ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 19.12.2018 № 41-51/VII
м. Золотоноша

Про затвердження міської Програми підтримки військовослужбовців військової
служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2019 році
Враховуючи лист відділу з питань надзвичайних ситуацій (05.12.2018
№ 2540), з метою заохочення до служби в збройних силах України за
контрактом, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”,міська рада вирішила:
1. Затвердити міську Програму підтримки військовослужбовців військової
служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2019 році
(далі – Програма) згідно з додатком.
2. Визначити головним розпорядником коштів Програми – виконавчий
комітет Золотоніської міської ради.
3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну
комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного
обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.).
Міський голова

Зубенко 23904

В.О. Войцехівський

С.Ю. Лучанінов

Додаток
до рішення міської ради
від 19.12.2018 № 41-51/VII

Міська Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які
зараховані для проходження служби за контрактом, у 2019 році
І. Загальні положення
Згідно із статтею 17 та частиною першою ст. 140 Конституції України
захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави,
справою всього українського народу.
Підготовка молоді до військової служби завжди була і є важливим
елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності.
Ще більшого значення це питання набуває сьогодні, у зв’язку з
реалізацією Державної програми розвитку Збройних Сил України. В світлі цієї
програми випливає, що підготовці молоді до служби в армії необхідно
приділити особливу увагу. Адже молодь – це майбутнє нашої держави.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є підняття престижності проходження військової
служби в збройних силах України, виконання обов’язків захисту цілісності та
недоторканості України, заохочення громадян (надання одноразової
матеріальної допомоги в розмірі 10 тис. грн. на одну особу), які вперше
підписали контракт терміном на один рік і більше зі збройними силами
України та зараховані для проходження служби на посадах рядового,
сержантського та офіцерського складу.
ІІІ. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяги фінансування Програми передбачаються під час уточнення
міського бюджету. Орієнтовний обсяг – 200 тис. грн.
IV. Порядок використання коштів
1. Загальні положення
1.1. Порядок використання коштів, виділених для реалізації Програми
(далі – Порядок), розроблений на виконання Програми.
1.2. Цей порядок визначає механізм використання коштів міського
бюджету на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам міста, які
зараховуються на військову службу за контрактом, у рамках реалізації
Програми.
1.3. Головним розпорядником коштів на реалізацію Програми є
виконавчий комітет Золотоніської міської ради.

1.4. Перерахування коштів з міського бюджету здійснюється на підставі
рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
2. Умови використання коштів
2.1. Кошти на реалізацію заходів Програми виділяються на надання
одноразової матеріальної допомоги жителям міста Золотоноші, які зараховані
на військову службу за контрактом понад один рік і більше, та на момент
укладання контракту зареєстровані понад один рік за місцем проживання.
Для отримання матеріальної допомоги, особи, які зараховані на військову
службу за контрактом, подають до районного військового комісаріату такі
документи:
- особиста заява на ім’я міського голови;
- копія паспорта особи (1, 2, 11 сторінки);
- копія ІПН (коду) 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.
На підставі поданих документів районним військовим комісаріатом
формується список військовослужбовців військової служби за контрактом, який
разом з документами подається виконавчому комітету Золотоніської міської
ради для розгляду.
V. Контроль за ходом виконання Програми
Координацію роботи з виконання Програми доручити першому
заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на
постійну комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного
обслуговування, господарської діяльності.
Секретар ради
Секретар ради

Н.О. Сьомак

