УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
VІ сесія
від 11.08.2016 р.

VІІ скликання
№ 99

Про внесення змін до Програми соціальної
підтримки внутрішньо переміщених осіб з
окупованої території, районів проведення
антитерористичної операції на територію
Олевського району та військовослужбовців,
працівників Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України, інших
силових структур району, що брали участь
у антитерористичній операції, на 2016 рік
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації
від 05.08.2016 р. № 298/1, враховуючи рекомендації постійної комісії районної
ради з соціальних питань, промисловості, будівництва, транспорту та житловокомунального господарства районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціальної підтримки внутрішньо
переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення
антитерористичної операції на територію Олевського району та
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур району,
що брали участь у антитерористичній операції, на 2016 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 29.01.2016 № 29, зі змінами, а саме:
- після розділу ІІІ «Мета Програми» доповнити розділом
ІV «Соціальна підтримка військовослужбовців (контрактна армія) :

№
з/п
Заходи
1. Виплата одноразової матеріальної грошової
допомоги в розмірі 10 000 грн.
військовослужбовцям рядового, сержантського
та старшинського складу, які уклали контракт
про проходження військової служби відповідно
до поданих списків військовим комісаром згідно
додатку.
2. Надання кандидатам на військову службу за
контрактом безкоштовної медичної довідки про
стан здоров’я

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.грн.
В межах фінансових
можливостей

та затвердити Додаток «Список військовослужбовців, які уклали контракт
про проходження військової служби для виплати одноразової матеріальної
допомоги»:
№ Прізвище, ім’я по
Адреса
Наказ
з/п батькові
реєстрації
військової
військовослужбовця місця
частини
проживання
про
укладання
контракту

Серія та
номер
паспорта
одержувач
а допомоги

Іденти- Рахунок
фікацій в банку
ний
код

Розділи ІV, V, VІ, VІІ Програми рахувати розділами V, VІ, VІІ та VІІІ.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних питань промисловості, будівництва, транспорту та
житлово-комунального господарства.

Голова ради

В. М.Троц

