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БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

    24   грудня 2021 року №  ____ -8 - VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 
 

Про внесення змін до Програми 

«Призов» на території Борщагівської 

сільської ради на 2021-2022 роки, 

затвердженої рішенням 5 сесії 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

VIII скликання від 26 квітня 2020 року 

№ 44-5-VIII 

 

 
Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про 

оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», 

постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 921 «Про 

затвердження Порядку організації та введення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в Програму «Призов» Борщагівської сільської ради на 

2021-2022», а саме: 
        1.1. В розділі 6 Паспорта Програми «Загальний орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів необхідних для виконання програми за рахунок коштів 
сільського бюджету» цифру «50 000» замінити на   цифру «940 000»; 

1.2. Розділ IV «Заходи та фінансове забезпечення заходів по реалізації 

Програми» доповнити пунктами: 

  3. Фінансове  забезпечення роботи військово-лікарської комісії для 

проведення медичного огляду призовників та військовозобов'язаних 

Борщагівської територіальної громади, шляхом перерахування коштів  із 

загального фонду сільського бюджету у вигляді субвенції  міському бюджету 

Вишнівської міської ради для КНП «Вишнівська міська лікарня»; 

 4. Надання  одноразової адресної  матеріальної соціальної допомоги, яка 

відповідно до п. 165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 

№2755-VI (зі змінами), не входить до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку, особам, які уклали контракт та 
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зареєстровані в населених пунктах Борщагівської сільської ради. 

1.3. Пункт 3 вважати пунктом 5 та замінити цифру «50 000»  на цифру 

«940 000» 

         1.4. Доповнити Програму розділом V «Порядок надання одноразової 

адресної матеріальної  соціальної фінансової допомоги  особам, зареєстрованим 

у населених пунктах Борщагівської сільської ради, які виявили бажання 

проходити військову службу у Збройних Силах України за контрактом». 

5.1  Цей порядок розроблено з метою соціального захисту осіб, зареєстрованих 

у населених пунктах Борщагівської сільської ради, які брали участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведенні чи у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, набули статусу учасника 

бойових дій та не є військовослужбовцями ( далі - учасники АТО)  та які 

виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України за 

контрактом (далі- особи, які уклали контракт). 

 5.2. Для отримання допомоги особи, які уклали контракт, звертаються з 

письмовою заявою на ім’я голови Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

5.3. Допомога особам, які уклали контракт, надається на підставі таких 

документів: 

       -   копії паспорта; 

       -  копії документа про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають 

копію паспорта; 

       -    реквізити банку та номер (IBAN) особового рахунку, на який буде 

перерахована допомога; 

        -  копії контракту про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України; 

        -  копії витягу з наказу військової частини Збройних Силах України по 

стройовій частині або по особовому складу; 

        -  копії припису першого відділу Бучанського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки; 

       - копії військового квитка (відмітка про зарахування до військової частини 

для проходження військової служби за контрактом). 

       Допомога особі, яка виявила бажання проходити військову службу у 

Збройних Силах України за контрактом та приписом від першого відділу 

Бучанського РТЦК та СП, може бути надана за місцем фактичного проживання 

на території Борщагівської територіальної громади Бучанського району 

Київської області. Необхідною умовою є подання акту депутата сільської ради, 

що підтверджує факт проживання на відповідній території, засвідченого 

підписом та печаткою. 

5.4. Розмір допомоги особам, які уклали контракт становить – 10,0 тис. 

грн.(десять тисяч гривень).   

1.5. Розділ V «Програми Координація і контроль за заходом виконання 

Програми» вважати розділом VI .                

2. Управлінню фінансів  передбачити в сільському бюджеті  кошти на 

реалізацію зазначеної Програми. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну 

постійну комісію. 

  
 

 

Сільський голова Олесь КУДРИК 
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Підготовлено:    О. Прус 
 

Погоджено:    І. Станіславська 
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Додаток 

до рішення 8 сесії Борщагівської 

сільської ради VІІІ скликання 

від ____.12.2021р. №___- 8 - VIII 
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на 2021-2022 роки 
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Паспорт Програми 
 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Борщагівська 

сільська рада 

2. Розробник Програми Борщагівська 

сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Програми Борщагівська 

сільська рада 

4. Термін реалізації Програми 2021-2022 р. 

5. Перелік джерел фінансування, які беруть участь 

у виконанні Програми 

Сільський 

бюджет 

6 Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

Ресурсів на 2022 рік необхідних для виконання

програми за  кошти сільського бюджету 

940 000,00 грн. 
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I. Загальні положення 

 
Програма передбачає систематичну і цілеспрямовану діяльність органу 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій 

щодо формування у молодих громадян високої патріотичної свідомості. 

Основними завданнями Програми є: 

- формування здорового способу життя; 

- розвиток духовності та зміцнення моральних засад суспільства; 

- підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової 

служби, служби за контрактом; 

- виховання їх у дусі патріотичного обов’язку; 

- повага до військової служби; 

- готовність до захисту Вітчизни. 

Координація учасників Програми здійснюється відділом цивільного 

захисту та мобілізаційної підготовки Борщагівської сільської ради, який в 

своїй роботі керується Законами України «Про оборону України», «Про 

військовий обов’язок і військову службу», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 921 

«Про затвердження Порядку організації та введення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних». 

 
II. Мета Програми 

Метою програми є забезпечення національно-патріотичного, духовного 

розвитку молоді, формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, 

соціально активної особистості, виховання патріотизму, високої політичної 

культури та моралі, активізація роботи з роз’яснення внутрішньої та 

зовнішньої політики держави, указів Президента України та постанов 

Кабінету Міністрів України щодо зміцнення обороноздатності країни, 

висвітлення історичного шляху Збройних Сил та інших військових 

формувань, покращення умов проведення роботи з військово-патріотичного 

виховання молоді на призовній дільниці та під час відправки призовників на 

строкову військову службу, пропаганді успіхів Збройних Сил України. 

Ця Програма визначає завдання у підготовці громадян допризовного та 

призовного віку до військової служби, виховання їх у дусі патріотичного 

обов’язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни. 
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Реалізація Програми сприятиме: 

- формуванню у молоді етнічної свідомості, почуття національної 

гідності, відродженню історичної пам’яті, утвердженню української ідеї; 

- вивченню культурно-освітніх потреб молоді та сприяння їх реалізації 

відповідно до інтересів особистості й держави; 

- формуванню культури соціальних і політичних стосунків, пошани до 

національно-культурних цінностей інших народів; 

- наданню допомоги молодим громадянам у самореалізації, реалізації їх 

творчих можливостей та ініціатив; 

- широкому залученню молоді до активної участі у національно- 

культурному відродженні українського народу, розвитку традицій та 

національно-етнічних особливостей, формуванні його свідомості; 

- військово-патріотичному вихованню молоді; 

- упровадженню системи заходів щодо підвищення культурно- 

освітнього рівня молодих громадян, їх духовному самовдосконаленню та 

змістовному дозвіллю; 

- дослідженню історії України, подій другої світової війни; 

- розвитку військово-патріотичного руху в Україні; 

- підвищенню національної свідомості молоді та відродженню 

фізичного і духовного потенціалу українського народу. 

 
III. Напрями реалізації програми 

 
1. Відділ цивільного захисту та мобілізаційної підготовки 

Борщагівської сільської ради, здійснює підготовку та проводить в особливий 

період згідно із законодавством мобілізацію людських і транспортних 

ресурсів. 

2. Приймає на військовий облік та знімає з військового обліку 

військовозобов’язаних та призовників. 

3. Проводить звірку карток первинного обліку з картками Т-2 на 

підприємствах. 

4. Організовує доставку призовників та допризовників на медичну 

комісію до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 

на обласний збірний пункт для медичного обстеження та відправки у 

військові частини. 
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5. Вручає військовозобов’язаним мобілізаційний припис для 

формування команд на особливий період. 

6. Приписка громадян до призовної дільниці: 

Приписка громадян до призовної дільниці проводиться з метою 

взяття юнаків на облік та визначення їх кількості, ступеня придатності до 

військової служби, встановлення освітнього рівня здобутої спеціальності і 

рівня фізичної підготовки. 

6.1. До призовної дільниці щороку протягом січня-березня 

приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. 

6.2. Для проведення прописки громадян до призовної дільниці 

створюється комісія. 

7. Забезпечення транспортом для перевезення призовників та 

допризовників до територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки на медичну комісію. 

8. Інформаційно-пропагандистська компанія з проведення призову до 

лав Збройних Сил України, мобілізації та служби за контрактом. 

 
IV. Заходи та фінансове забезпечення заходів по реалізації 

Програми. 

1. Забезпечення транспортом для перевезення призовників та допризовників до 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 

- на приписку (8 днів на рік, січень-березень), 

- призов (осінь, весна-22 разів). 

2. Виготовлення агітаційної та рекламної продукції. 

3. Фінансове  забезпечення роботи військово-лікарської комісії для проведення 

медичного огляду призовників та військовозобов'язаних Борщагівської 

територіальної громади, шляхом перерахування коштів  із загального фонду 

сільського бюджету у вигляді субвенції  міському бюджету Вишневої міської 

ради для КНП «Вишнівська міська лікарня». 

4. Надання  одноразової адресної  матеріальної соціальної допомоги, яка 

відповідно до п. 165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 

№2755-VI (зі змінами), не входить до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку,  особам, які уклали контракт та 

зареєстровані в населених пунктах Борщагівської сільської ради. 

5. Фінансове і матеріальне забезпечення вищевказаних заходів проводиться в 

межах та за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті на кожний 

бюджетний рік. 

Орієнтовна сума на виконання заходів до програми становить 940 000 

гривень на рік. 

V. Порядок надання одноразової адресної матеріальної соціальної 

фінансової допомоги особам, зареєстрованим у населених пунктах 

Борщагівської сільської ради, які виявили бажання проходити військову 

службу у Збройних Силах України за контрактом. 

5.1  Цей порядок розроблено з метою соціального захисту осіб, зареєстрованих 

у населених пунктах Борщагівської сільської ради, які брали участь в 
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антитерористичній операції, забезпеченні її проведенні чи у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, набули статусу учасника 

бойових дій та не є військовослужбовцями ( далі - учасники АТО)  та які 

виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України за 

контрактом (далі- особи, які уклали контракт). 

 5.2. Для отримання допомоги, особи, які уклали контракт з 01.01.2022 року 

через перший відділ Бучанського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, звертаються з письмовою заявою на 

ім’я голови Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

5.3. Допомога особам, які уклали контракт, надається на підставі таких 

документів: 

       -   копії паспорта; 

       -  копії документа про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають 

копію паспорта; 

       -    реквізити банку та номер (IBAN) особового рахунку, на який буде 

перерахована допомога; 

       -  копії контракту про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України; 

        -  копії витягу з наказу військової частини Збройних Силах України по 

стройовій частині або по особовому складу; 

        -  копії припис першого відділу Бучанського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки; 

       - копії військового квитка (відмітка про зарахування до військової частини 

для проходження військової служби за контрактом). 

       Допомога особі, яка виявила бажання проходити військову службу у 

Збройних Силах України за контрактом та приписом першого відділу 

Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки, може бути надана за місцем фактичного проживання на території 

Борщагівської територіальної громади Бучанського району Київської області. 

Необхідною умовою є подання акту депутата сільської ради, що підтверджує 

факт проживання на відповідній території, засвідченого підписом та печаткою 

голови. 

5.4. Розмір допомоги особам, які уклали контракт становить – 10,0 тис. 

грн.(десять тисяч гривень)   

 
VI. Координація і контроль за заходом виконання Програми. 

Координацію та контроль за використанням бюджетних коштів 

визначених Програмою, здійснює виконавчий комітет Борщагівської 

сільської ради, у встановленому законом порядку. 

 

 

 
 

Сільський голова Олесь КУДРИК 


