
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІХ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 26 грудня 2018 року         № 1199 

 
Про затвердження Програми стимулювання 

громадян направлених Бережанським об’єднаним 

міським військовим комісаріатом для 

проходження військової служби за контрактом у 

Збройні Сили України у 2019 році 

 

Відповідно до законів України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», «Про оборону України», з метою стимулювання громадян 

направлених Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом для 

проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2019 

році, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Програму стимулювання громадян направлених Бережанським 

об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження військової 

служби за контрактом у Збройні Сили України у 2019 році. 

2. Контроль за виконанням покласти на фінансове управління Бережанської 

міської ради. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії Бережанської  

міської ради  

від 26 грудня 2018 року №1199 
 

 

ПРОГРАМА  

стимулювання громадян України, направлених Бережанським об’єднаним 

міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за 

контрактом у Збройні Сили України у 2019 році  

 

1. Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Бережанська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

закони України «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про 

оборону України» 

3. Розробник Програми 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи 

4. Співрозробники Програми 

Бережанський об’єднаний міський 

військовий комісаріат 

(далі Бережанський ОМВК) 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 
Бережанська міська рада 

6. Учасники Програми 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами, мобілізаційної роботи, 

Бережанський ОМВК 

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 

7.1. Етапи виконання Програми 
відповідно до етапів відбору на 

військову службу з контрактом 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

міський бюджет 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, у тому числі: 

100,0 тисяч  гривень 

9.1. коштів міського бюджету 100,0  тисяч гривень 

9.2. коштів інших джерел - 

 



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Своєчасне та якісне виконання визначених Генеральним штабом Збройних 

сил України (Тернопільським обласним військовим комісаріатом) планових 

завдань з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні 

Сили України. 
 

3. Визначення мети Програми 

Метою даної Програми є матеріальне заохочення громадян України, які 

відібрані Бережанським ОМВК для проходження військової служби за 

контрактом у Збройних Силах України у 2019 році. 

Завданням Програми є популяризація військової служби за контрактом у 

Збройних Силах України на території Бережанської міської ради. 
 

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

джерел фінансування, строки виконання Програми 
Виконання Програми досягається шляхом виплати одноразової грошової 

допомоги кожному громадянину України, який направлений Бережанським 

ОМВК для проходження військової служби за контактом у Збройні Сили 

України, та заключили контракт. 

Програма розрахована на 2019 рік та стосується громадян, які відібрані та 

направлені для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили 

України протягом 2019 року з розрахунку виконання планового завдання для 

Бережанської міської ради, яке доводиться щоквартально Тернопільською 

обласною державною адміністрацією (Тернопільським обласним військовим 

комісаріатом). 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у 

відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

(тис. грн.) 

У тому числі (тис. грн.)  

у 2019 році: 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Міський 

бюджет 
100 25 25 25 25 

Інші джерела - -  - - 

Всього 25 25 25 25 25 

 

5. Визначення розміру одноразової грошової допомоги 
Розмір одноразової грошової допомоги громадянину України, який 

направлений Бережанським ОМВК для проходження військової служби за 

контрактом у Збройні Сили України, та заключили контракт, визначає постійна 

комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва Бережанської міської ради. 



Комісією визначається розмір одноразової грошової допомоги на підставі 

поданих громадянином, що направлений Бережанським ОМВК для 

проходження військової служби за контактом у Збройні Сили України, а саме: 

- заява про надання одноразової грошової допомоги; 
- копія паспорта та ідентифікаційного коду; 
- виписка з наказу військового комісара Бережанського ОМВК про 

призов на військову службу за контрактом; 
- копія військового квитка; 
Додатково, для визначення розміру одноразової грошової допомоги, 

можуть подаватися документи, які підтверджують складні життєві обставини. 
 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники: 
- матеріальне стимулювання відібраних громадян України, як кандидатів 

на військову службу за контактом  у Збройні Сили України шляхом 

виплати одноразової матеріальної допомоги; 

- створення позитивної динаміки росту кількості подачі заяв 

кандидатами  для проходження військової служби за контрактом у 

Збройних Силах України на території Бережанської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 


