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ПРОГРАМА
 соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України на 2022 рік  

	Вступ

Програма соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України на 2022 рік (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які прийняті на військову службу за контрактом (на строк не менше трьох років) відповідно до Закону України „Про військовий обов’язок та військову службу ”.
Для ширшого залучення на військову службу за контрактом Програмою  передбачається встановлення додаткових соціальних гарантій , зокрема  надання одноразової допомоги у розмірі 10 000 грн. особам які прийняті на військову службу за контрактом у порядку передбаченому ст.19,20 Закону України „ Про військовий обов’язок та військову службу ”. 

II. Надання одноразової допомог 
Одноразова допомога мешканцям Бориславської міської територіальної громади прийнятим на військову службу за контрактом відповідно до Закону України „ Про військовий обов’язок та військову службу ” надається на підставі поданих до міської ради таких документів:
1. Заява про надання одноразової допомоги.
2. Копії сторінок паспорта.
3. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.
4. Реквізити особового банківського рахунку.
5. Копію документа, який підтверджує прийняття на військову службу за контрактом (на строк не менше трьох років).
Розпорядження міського голови про виплату одноразової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади прийнятим на військову службу за контрактом  відповідно до Закону України „ Про військовий обов’язок та військову службу ” готує відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради.
	Виплата одноразової допомоги у розмірі 10 000 грн. проводиться  управлінням праці та соціального захисту населення на особовий банківський рахунок заявника.

III. Очікувані результати
В результаті реалізації Програми очікується збільшення кількості осіб, які бажають вступити на військову службу за контрактом відповідно до Закону України „Про військовий обов’язок та військову службу ”, зростання престижу військової служби. Посилення соціального захисту мешканців Бориславської міської територіальної громади прийнятих на військову службу за контрактом.

IV. Джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади, передбачених на 2022 рік відповідно до затвердженого паспорту Програми, що додається.



ДОДАТОК 
до Програми соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України на 2022 рік  


ПАСПОРТ 
Програма соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України  на 2022 рік  

1. Ініціатор розроблення Програми
Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про  
    затвердження Програми
    
3. Розробник Програми
Управління праці та соціального захисту населення міської ради
4. Відповідальні виконавці 
    Програми

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ правового забезпечення міської ради, загальний відділ міської ради, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради
5. Термін реалізації Програми
2022 рік
6. Етапи виконання Програми
Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік 
7. Загальний обсяг фінансових 
    ресурсів, необхідних для 
    реалізації Програми в 2022 році
50 тис. грн.



Керуючий справами виконкому                                                Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ










