
               Додаток  
                                                               до рішення Софіївської селищної ради 

                                                   від 20.11 2020 року № 24-2/VIII 

 

ПРОГРАМА 

заохочувальних виплат громадянам Софіївської селищної 
територіальної громади, направлених Софіївським районним   

територіальним центром  комплектування та соціальної підтримки, які 
виявили бажання проходити військову службу за контрактом на 2021 – 

2025 роки 

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

      Основною передумовою розробки програми заохочувальних виплат 
громадянам Софіївської селищної територіальної громади, направлених 
Софіївським районним територіальним центром  комплектування та 
соціальної підтримки, які виявили бажання проходити військову службу за 
контрактом на 2021 – 2025 роки (далі - програма) є своєчасне та якісне 
виконання визначених для Софіївської селищної територіальної громади 
планових завдань з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у 
Збройних Силах України. 
2.Мета Програми   
      Метою даної програми є матеріальне заохочення громадян Софіївської 
селищної територіальної громади ,які виявили бажання та відібрані 
Софіївським районним територіальним центром  комплектування та 
соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у 
Збройних Силах України у 2021 – 2025 роках. 
      Завдання програми є популяризація військової служби за контрактом у 
Збройних Силах України та території Софіївської селищної територіальної 
громади.    
3. 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 5,0 тис. грн. кожному жителю Софіївської селищної 
територіальної громади, при укладанні першого контракту який виявив 
бажання та направлений Софіївським районним територіальним центром  
комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби 
за контрактом у Збройних Силах України. 
       Програма розрахована на 2021 – 2025 роки та стосується тільки громадян 
Софіївської селищної територіальної громади, які зареєстровані та 
проживають на території громади і відібрані та направлені Софіївським 



районним територіальним центром  комплектування та соціальної підтримки 

для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах 
України на 2021 – 2025 роки з розрахунку виконання орієнтованого 
планового завдання для громади в кількості 10 кандидатів на військову 
службу за контрактом. 
 

Ресурсне забезпечення програми 

(тис. гривень) 

 

4.Порядок надання виплати одноразової грошової допомоги 

       Зазначеним порядком передбачено, що для отримання одноразової 
допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом у 2021 – 

2025 

 роках, або члени їх сімей (дружина, мати, батько) подають до Софіївської 
селищної територіальної громади такі документи: 

       а) особи, які зараховані на військову службу за контрактом: 

       - особиста заява на ім’я селищного голови; 

       - копія паспорта особи (1,2,11 сторінки); 
       - копія ідентифікаційного 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. 
      б) один з членів сім’ї (дружина, мати, батько) осіб, зазначених у пункті а): 
      - особиста заява на ім’я селищного голови; 

      - копія паспорта особи (1,2,11 сторінки); 

Обсяг 
коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Усього 
витрат на 
виконання 
програми 

Обсяг 
ресурсів, 
усього: 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

У тому числі 
місцевий 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 



      - копія ідентифікаційного коду заявника;  

      - копія свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружини);  
      - копія свідоцтва про народження (для виплати грошової допомоги 
батькам); 
      - довідка про склад сім’ї (для підтвердження факту спільного 
проживання) ;  
      - 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. 
  

5. Напрями діяльності та заходи програми 

№ 
з/
п 

Перелік 
заходів 

програми 

Термін 
виконан

ня 
заходу 
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фінансува

ння 

Орієнтова
ні обсяги 
фінансува
ння, тис. 

грн. 

Очікуван
ий 

результа
т 

1. Виплата 
одноразової 

грошової  
допомоги 

громадянам 
Софіївської 

селищної  
територіаль
ної громади, 
відібраним 

та 
направлени

м 
Софіївським 

районним 
територіаль

ним 
центром  

комплектува
ння та 

соціальної 

2021 – 

2025 

роки 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної 

ради, 
Софіївський 

районний 
територіаль
ний центр  

комплектува
ння та 

соціальної 
підтримки 

Місцевий 
бюджет 

250,0 Виконан
ня 

доведен
их 

планови
х 

завдань 
для 

громади 
з відбору 
кандидат

ів на 
військов
у службу 

за 
контракт

ом в 
Збройни
х Силах 
України 



підтримки 
для 

проходженн
я військової 
служби за 

контрактом 
у Збройні 

Сили 
України у 

2021 – 2025 

роках 

 

 

          Секретар селищної ради                                            Л. НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


