
УКРАЇНА 
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання 
(Тридцять перша сесія)

Р І Ш Е Н Н Я
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Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.01.2018 №999 «Про 
затвердження комплексної програми 
підтримки сім’ї, дітей та молоді міста 
Вараш на 2018-2020 роки»

З метою підтримання патріотичної свідомості молоді, створення 
ефективної системи дієвих заходів щодо призову громадян України на 
строкову військову службу до Збройних Сил України, враховуючи лист 
Варашського міського військового комісаріату від 18.10.2018 №2290, 
керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 3 статті 50 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з 
постійними депутатськими комісіями, Вараська міська рада,

В И Р І Ш ИЛ А:
1. Внести до рішення міської ради від 23.01.2018 №999 «Про 

затвердження комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді міста 
Вараш на 2018-2020 роки» наступні зміни:

1.1. Викласти в новій редакції Паспорт Програми, згідно з додатком 1.
1.2. В розділі 4 Програми

- в таблиці 1 «Завдання, заходи та терміни виконання комплексної 
програми сім’ї, дітей та молоді міста Вараш» рядок 4 викласти в такій 
редакції:______________________ _______________ _______________________
4. Урочисті Щорічно, Г оловний 202,4 62,2 64,7 75,5

проводи протягом спеціаліст з
(перевезення до року мобілізаційної
збірного пункту) роботи,
молоді м.Вараш, головний
яка призвана на спеціаліст з
службу режимно-

секретної
роботи



- в таблиці 2 «Очікувані результати виконання комплексної програми 
підтримки сім’ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки» рядок 4 
викласти в такій редакції: ________________________ ________________
4. Урочисті проводи Кількість захід 45 17 14 14

(перевезення до запланованих
збірного пункту) перевезень
молоді м.Вараш, яка
призвана на службу

- таблицю 3 «Ресурсне забезпечення комплексної програми підтримки 
сім’ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки» викласти в новій 
редакції, згідно з додатком 2;

- в таблиці 4 «Напрями діяльності та заходи комплексної програми 
підтримки сім’ї, дітей та молоді міста Вараш» рядок 4 та рядок «Всього» 
викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з 
міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, передбачених 
в бюджеті міста на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та 
інформаційної політики.



ПАСПОРТ
комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді міста Вараш

на 2018-2020 роки.

Додаток 1
до рішення міської ради

2018 р. №

1. Ініціатор розроблення програми Міський голова

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення 
програми:

Розпорядження міського голови від 
13.07.2017 №262-р «Про розробку 
проектів міських цільових програм на 
2018-2020 роки»

3. Розробник програми: Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
виконавчого комітету Вараської міської 
ради

4. Співрозробники програми: Вараський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служба 
у справах дітей, управління освіти 
виконавчого комітету Вараської міської 
ради

5. Відповідальний виконавець програми: Виконавчий комітет Вараської міської 
ради (відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту)

6. Учасники програми: Вараський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, служба 
у справах дітей, управління освіти, 
головний спеціаліст з мобілізаційної 
роботи, головний спеціаліст з режимно- 
секретної роботи виконавчого комітету 
Вараської міської ради

7. Термін реалізації програми: до 31.12.2020 року
7.1. Етапи виконання програми: I етап: 2018 рік

II етап: 2019 рік
III етап: 2020 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні програми:

Бюджет міста Вараш

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, 
тис.грн. 
в тому числі:

1146,8

2018 рік-377,2
2019 р ік -373,5
2020 р ік-396,1

9.1. коштів місцевого бюджету тис.грн. 1146,8

9.2. коштів інших джерел по факту надходжень
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Додаток 2
до рішення міської ради

ґУо 2018 р. № (::AL/У

Ресурсне забезпечення комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та 
молоді міста Вараш на 2018-2020 роки

Таблиця З

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання програми

Етапи виконання програми Усього 
витрат на 

виконання 
програми
(тис.грн.)

2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5

Обсяг ресурсів, всього, в 
тому числі 377,2 373,5 396,1 1146,8
бюджет м.Вараш 377,2 373,5 396,1 1146,8
інші бюджетні кошти 
(розшифрувати) по факту надходжень
кошти не бюджетних джерел -



Додаток З
до рішення міської ради

(2£^S^fc£ _ 2018 р.

5. Напрями діяльності та заходи комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш
на 2018-2020 роки\

Таблиця 4

№
з/п

Напрямки
діяльності

(пріорітетні
завдання)

Найменування
заходу

Строки
впровадження

заходу

Виконавець Джерела
фінансування

Орієнтовна вартість заходу, 
тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього/рік 2018 2019 2020

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Забезпечення 

організації 
перевезення у 
встановлені 
строки,громадян 
м.Вараш, які 
призиваються на 
строкову військову 
службу до збірного 
пункту

Урочисті 
проводи 
(перевезення 
до збірного 
пункту) 
молоді 
м.Вараш, яка 
призвана на 
службу

Щорічно,
протягом
року

Г оловний
спеціаліст з
мобілізаційної
роботи,
головний
спеціаліст з
режимно-
секретної
роботи

Міський
бюджет

202,4 62,2 64,7 75,5 Збільшення 
патріотичної 
свідомості 
молоді, яка 
призвана на 
службу

Всього: 1146,8 377,2 373,5 396,1

Тзп міського голови О.Мензул
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