
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

21.06.2019_                                                                        №7/65-3521
м. Лиман

Про  затвердження  Програми
“Створення  територіального
центру  комплектування  та
соціальної підтримки-2019” 

 На виконання вимог Указу Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки  і  оборони  України»  від  20  травня  2016  року,  «Про Стратегічний  оборонний
бюлетень України» від 6 червня 2016 року № 240/2016, пункту 5.3.4. Плану дій щодо
впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках, затвердженого Міністром оборони
України, з метою виконання вимог розпорядження Командувача Сухопутних військ ЗС
України від 27 січня 2018 року № 116/9/1129, з метою створення територіального центру
комплектування  та  соціальної  підтримки  на  базі  Слов’янського  об’єднаного  міського
військового  комісаріату,  відповідно  до ст.  85,  ст.  91  Бюджетного  кодексу  України,
керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська
рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  “Створення  територіального  центру  комплектування  та
соціальної підтримки-2019”  (додається) 

2. Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)  профінансувати  заходи,
вказані  в  Програмі,  за  рахунок  вільних  залишків  бюджетних  коштів  або
перевиконання доходної частини бюджету Лиманської об’єднаної територіальної
громади

3. Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на  постійну комісію міської  ради  з
питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,
інвестиційної  діяльності  та  регуляторної  політики  (Коломацький)  та  першого
заступника міського голови Драча Ю.А.

Міський голова П. Цимідан



                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лиманської 

міської ради

від ______________№____

  Програма
“Створення територіального центру

комплектування та соціальної підтримки-
2019” 

Лиман
2019



ПАСПОРТ
Програми створення територіального центру комплектування

та соціальної підтримки-2019

1.Найменування Створення територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки-
2019.

2.Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

Указ Президента України „Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від
20  травня  2016  року  «Про  Стратегічний
оборонний бюлетень України» від 6 червня
2016 року № 240/2016,  пункту 5.3.4.  Плану
дій щодо впровадження оборонної реформи
у 2016-2020 роках, затвердженого Міністром
оборони України.

3.Ініціатори розроблення Програми Слов’янський об’єднаний міський 
військовий комісаріат

4.Розробник програми Слов’янський об’єднаний міський 
військовий комісаріат

5.Співрозробник Програми Виконавчий комітет Лиманської міської ради
6.Учасники Програми Слов’янський  об’єднаний  міський

військовий комісаріат 
7.Терміни реалізації Програми 2019-2020 роки
8.Джерела фінансування Бюджет  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади
9.Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних  для  реалізації
Програми

30 тисяч гривень

10.Кількісні  та  якісні  критерії
ефективності

 забезпеченню прозорості в системі надання
послуг  військовослужбовцям,  резервістам,
військовозобов’язаним,  ветеранам  війни  та
військової  служби,  пенсіонерам  з  числа
військовослужбовців Збройних Сил України
та  членам їх  сімей,  удосконалення  порядку
комплектування  військ  (сил)  особовим
складом  та  організації  оборонно-
мобілізаційної роботи

ПРОГРАМА



Створення територіального центру комплектування
та соціальної підтримки-2019

1. Загальні положення

Відповідно до вимог Указу Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки  і  оборони  України»  від  20  травня  2016  року,  «Про Стратегічний  оборонний
бюлетень України» від 6 червня 2016 року № 240/2016, пункту 5.3.4. Плану дій щодо
впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках, затвердженого Міністром оборони
України, з метою виконання вимог розпорядження Командувача Сухопутних військ ЗС
України від 27 січня 2018 року № 116/9/1129 у Слов’янському районі виникла потреба в
розробленні Програми створення районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки.

2. Підстава для розроблення Програми

Програму створення територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки-2019 (далі - ТЦК та СП) (далі - Програма) розроблено відповідно до закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу військового комісара 
Донецького обласного військового комісаріату № 180 від 24.04.2019 року.

3. Мета Програми

Основною метою Програми є створення територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки на базі Слов’янського об’єднаного міського військового 
комісаріату. Створення ТЦК та СП сприятиме забезпеченню прозорості в системі 
надання послуг військовослужбовцям, резервістам, військовозобов’язаним, ветеранам 
війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил 
України та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування військ (сил) 
особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи.

4. Завдання Програми
Завданнями Програми є:
удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та 

організації оборонно-мобілізаційної роботи;
впровадження ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг 

військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним, ветеранам війни та військової
служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх 
сімей;

порядок  фінансового  забезпечення  для  обладнання  будівель  територіального
центру та шляхи їх вирішення;

організація  та  проведення  призову  громадян  на  військову  службу  у  мирний  і
воєнний час;



відбору кандидатів для прийняття на військову службу за  контрактом рядового,
сержантського та старшинського складу, вступу до вищих навчальних закладів;

приписки юнаків до призовної дільниці, підготовка молоді до військової служби;
призову громадян на строкову військову службу;
участь  у  відборі  громадян  для  проходження  служби  у  військовому  резерві

Збройних Сил;
підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних

ресурсів;
забезпечення  соціального  і  правового  захисту  військовослужбовців,

військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (перевірочні) та спеціальні
збори  до  Збройних  Сил,  ветеранів  війни  та  військової  служби,  пенсіонерів  з  числа
військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

участь у військово-патріотичному вихованні громадян;
здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів

з питань оборони відповідно до законодавства.

5. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація  виконання  Програми  покладається  на  Слов’янський  об’єднаний
міський військовий комісаріат. Основним виконавцем заходів Програми є Слов’янський
об’єднаний міський військовий комісаріат.

Розпорядником  коштів  бюджету  для  фінансування  заходів,  передбачених
програмою, є Донецький обласний військовий комісаріат.

6. Фінансове забезпечення заходів Програми

   Фінансове забезпечення виконання Програми буде здійснюватися за рахунок вільних 
залишків бюджетних коштів або перевиконання доходної частини бюджету Лиманської 
об’єднаної територіальної громади

7. Заходи щодо фінансового забезпечення виконання Програми створення
територіального центру комплектування

та соціальної підтримки

№
з\п

Назва заходу Кошти  на  2019  р.
тис.грн

Виконавець Всього
(тис. грн.)

1 Придбання оргтехніки (TV
LCD, МФУ, ноутбук)

30 Слов’янський
ОМВК

30

8. Очікувані результати



Виконання Програми забезпечить: 
створенню  ефективних  місцевих  органів  військового  управління  з  виконанням

функцій  щодо  комплектування  Збройних  Сил  України  особовим  складом  та  надання
сервісних послуг окремим верствам населення;

впровадження процесів рекрутингу в систему комплектування Збройних Сил 
України особовим складом;

удосконалення організації оборонно-мобілізаційної роботи;
здійсненню заходів щодо ведення територіальної оборони у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці;
впровадження нової ефективної системи обслуговування та надання сервісних 

послуг щодо соціального і правового захисту військовослужбовців, 
військовозобов’язаних, резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з 
числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

взаємодія з громадськими організаціями, місцевими громадами, навчальними 
закладами з питань військово-патріотичної роботи з населенням;

підвищення довіри суспільства до діяльності місцевих органів військового 
управління, визначенню громадської думки одним із основних критеріїв оцінки 
діяльності територіальних центрів. 

Програма розроблена Слов’янським об’єднаним міським військовим комісаріатом.

Військовий комісар Слов’янського 
об’єднаного міського військового комісаріату                               В.О. Ільєнко

Секретар міської ради                                                                        Т.Ю.Каракуц


	Програма

