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Програма 
матеріально-технічного забезпечення  щодо створення територіального

центру комплектування та соціальної підтримки на базі Хустського
об’єднаного  міського  військового комісаріату  

на  2020 рік

1. Загальні положення Програми
Розробці  цієї  Програми  передував  аналіз  виконання  наступних  завдань

військовим  комісаріатом:  комплектування  особовим  складом  ЗС  України  за
контрактом  та  призовом,  організації  оборонно-мобілізаційної  роботи  та
підготовки  з  мобілізації  людських  і  транспортних  ресурсів,  планування  та
ведення  заходів  територіальної  оборони  в  особливий  період,  впровадження
ефективної  системи  обслуговування  та  надання  сервісних  послуг  щодо
соціального і правового захисту відповідної категорії громадян згідно з чинним
законодавством.

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки,
які  можуть  бути  вирішені  за  участі  органів  державної  влади  і  місцевого
самоврядування міста, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів  та фінансових
можливостей.

Програма  –  це  узгоджений  за  ресурсами,  виконавцями  і  термінами
реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем
деталізації,  який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів
розвитку  і  спрямованих  на  створення  правових,  фінансових,  економічних,
організаційно-господарських  та  інших  умов  розвитку  системи  роботи
військового комісаріату.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована  Програма  
Програма  покликана  вирішити  проблему  створення  на  базі  військового

комісаріату  територіального центру комплектування та соціальної підтримки
(ТЦК та СП) з метою виконання законодавства з питань військового обов’язку і
військової  служби,  комплектування  особовим  складом  ЗС  України  за
контрактом  та  призовом,  організації  оборонно-мобілізаційної  роботи  та
підготовки  з  мобілізації  людських  і  транспортних  ресурсів,  планування  та
ведення  заходів  територіальної  оборони  в  особливий  період,  впровадження
ефективної  системи  обслуговування  та  надання  сервісних  послуг  щодо
соціального і правового захисту відповідної категорії громадян згідно з чинним
законодавством.

Створення  на  базі  військового  комісаріату   територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) сприятиме забезпеченню
прозорості  в  системі  надання  послуг  військовозобов’язаним,  резервістам,
військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, учасникам АТО,
пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, удосконаленню



порядку  комплектування  Збройних  Сил  України  особовим  складом  та
організації оборонно-мобілізаційної роботи.

Програма визначає  основні  напрямки фінансування заходів  матеріально-
технічного  забезпечення  зі  створення  на  базі  військового  комісаріату
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 Програмою  передбачаються  заходи,  спрямовані  на  переобладнання  та
оформлення  приміщень  для  здійснення  заходів  соціального  забезпечення
громадян.

ІІІ.  Мета Програми
Метою програми є матеріально - технічне  забезпечення спільних заходів

Хустської  міської  ради,  Хустського  об’єднаного  міського  військового
комісаріату щодо створення на базі Хустського ОМВК територіального центру
комплектування  та  соціальної  підтримки  для  здійснення  заходів  в  системі
надання  послуг  військовозобов’язаним,  резервістам,  військовослужбовцям,
ветеранам  війни  та  військової  служби,  пенсіонерам  з  числа
військовослужбовців  та  членам  їх  сімей,  удосконаленню  порядку
комплектування  Збройних  Сил  України  особовим  складом  та  організації
оборонно-мобілізаційної роботи.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
строки виконання Програми

Реалізація Програми  здійснюється у взаємодії  Хустської міської ради  та
Хустського об’єднаного міського військового комісаріату з питань надання
послуг  військовозобов’язаним,  резервістам,  військовослужбовцям,  ветеранам
війни  та  військової  служби,  пенсіонерам  з  числа  військовослужбовців  та
членам  їх  сімей,  удосконалення  порядку  комплектування  Збройних  Сил
України  особовим  складом,  організації  оборонно-мобілізаційної  роботи  та
територіальної  оборони  у  зоні  відповідальності,  виконання  заходів  з
покращення матеріально-технічної бази ТЦК та СП для забезпечення належного
військово-патріотичного виховання та  допризовної підготовки молоді міста,
піднесення   престижу  військової  служби,  створення  гідних  та  належних умов
функціонування призовної дільниці. 

Фінансування  Програми  проводиться  за  рахунок  коштів  міського
бюджету м.Хуст в сумі 37,0 тис. грн та інших джерел, не заборонених законом
(додаток 1). 

  Термін реалізації Програми  - 2020 рік.
      Показники Програми за необхідності  можуть коригуватися у випадках
зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
        Основними завданнями Програми є матеріально - технічне  забезпечення
створення на базі Хустського ОМВК територіального центру комплектування
та соціальної підтримки.

 Реалізація  основних завдань Програми дасть змогу забезпечити якісне
виконання  заходів  з  надання  послуг  військовозобов’язаним,  резервістам,
військовослужбовцям,  ветеранам  війни  та  військової  служби,  пенсіонерам  з



числа  військовослужбовців  та  членам  їх  сімей,  удосконалення  порядку
комплектування  Збройних  Сил  України  особовим  складом,  організації
оборонно-мобілізаційної  роботи  та  територіальної  оборони  у  зоні
відповідальності,  покращення  матеріально-технічної  бази  ТЦК  та  СП  для
забезпечення належного  військово-патріотичного виховання та  допризовної
підготовки молоді  міста,  піднесення   престижу  військової  служби,  створення
гідних та  належних умов функціонування призовної  дільниці  та  роботи міської
призовної комісії. 

 
VI. Напрями  діяльності та заходи Програми:

Основними  напрямками  реалізації  програми  є  придбання  виконавчим
комітетом  Хустської  міської  ради  устаткування  та  меблів  для  матеріально-
технічного  забезпечення  щодо  створення  територіального  центру
комплектування  та  соціальної  підтримки  на  базі  Хустського  об’єднаного
міського  військового комісаріату.

Розрахунок видатків за даним напрямком діяльності приведено у додатку
2 до Програми.

VII. Координація та контроль за  ходом виконання Програми

Контроль  за  виконанням  Програми  здійснюється  відділом  з  питань
діяльності  правоохоронних  органів,  мобілізаційної  роботи  та  надзвичайних
ситуацій виконавчого комітету Хустської міської ради.

Секретар ради                                                                        Володимир  ЕРФАН


	Контроль за виконанням Програми здійснюється відділом з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Хустської міської ради.

