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Про внесення змін до рішення сесії № 24-2/VIII від 20.11.2020 р. «Про  
затвердження програми заохочувальних виплат громадянам»  

 

         На виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», з 
метою заохочувальних виплат громадянам, які виявили бажання проходити 
військову службу за контрактом, селищна рада вирішила: 

             

         1.Пункт 3 програми заохочувальних виплат громадянам Софіївської 
селищної об’єднаної територіальної громади, направлених Софіївським 
районним   територіальним центром  комплектування та соціальної 
підтримки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом 
на 2021 – 2025 роки викласти у такій редакції: 
         - 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 або тим 
громадянам які ще не отримували дану виплату. 

       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) 

 

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 

 

         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та на фінансово-

економічний відділ Виконавчого комітету Софіївської селищної ради.  

 

    

                Селищний голова                                                          Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


