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Білоберізка 
2018 

ПАСПОРТ 

Програми 



Приписки та призову на строкову військову службу  
на 2019 рік  (далі - Програма) 

1. Ініціатор розробленої програми (замовник) – Верховинський РВК, 

Білоберізька сільська рада ОТГ. 

2. Розробник Програми – Верховинський РВК, Білоберізька сільська рада 

ОТГ. 

3. Термін реалізації Програми - 2019 рік. 

4. Етапи фінансування Програми - 2019 рік. 

5. Обсяги фінансування Програми - 5,00 тис. грн. 

 Обсяги фінансування 

Всього, 

тис. грн. 

у т.ч. за джерелами фінансування: 

місцевий  бюджет 

Білоберізької ОТГ 
інші джерела 

2019 рік 5,00 5,00 - 

6. Очікувані результати виконання програми: 

Реалізація Програми дозволить забезпечити: 

- виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 

№ 2232-XII від 25.03.1992; 

- підвищення якості патріотичного виховання молоді селища; 

- підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей; 

- проходження медичного огляду та лікування в лікувально-профілактичних 

закладах; 

- направлення до лав Збройних Сил України на строкову військову службу 

призовної молоді ОТГ в 2019 році у відповідності з чинним 

законодавством; 

- оплата транспортних послуг;  

- виготовлення бланків;  

- придбання канцелярського приладдя та витратних матеріалів. 

7.Термін проведення звітності. 

Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати на засіданні 

призовної комісії по результатах весняного та осіннього призовів юнаків 

району до лав Збройних Сил України в 2019 році. 

 

Керівник програми: 

Голова Білоберізької 

сільської ради ОТГ                                                           Дмитро ІВАНЮК 

Замовник програми: 

 Військовий комісар Веховинського РВК 

підполковник                                                                   Анатолій Россіп 



Обґрунтування доцільності розроблення 

програми Приписки та призову на строкову військову службу  

на 2019 рік 

 

Загальна частина 

Програма Приписки та призову на строкову військову службу на 2018 

рік розроблена з метою реалізації: 

1. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 

№ 2232-XII від 25.03.1992  

- глава 1, ст. 1 п.1-12 «Військовий обов’язок», ст. 4 п.1-5 

«Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших 

військових формувань»; 

- глава 2, ст. 8 п.1-4 «Підготовка до військової служби», ст. 9 

«Допризовна підготовка», ст. 10 п.1-3 «Підготовка призовників з військово-

технічних спеціальностей», ст. 12 п.1-5 «Підготовка до вступу у вищі військові 

навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних 

закладів». 

- глава 3, ст. 14 п.1-11 «Приписка громадян України до призовних 

дільниць», ст. 15 п.1-11 «Призовний вік. Призов громадян України на строкову 

військову службу», ст. 16 п. 1-7 «Призовні комісії», ст. 17 п.1-17 «Відстрочка 

від призову на строкову військову службу», ст. 18. п.1-4 «Звільнення від 

призову на строкову військову службу», ст. 20. п.1-6 «Прийняття на військову 

службу за контрактом»; 

- глава 31, ст. 211 п.1-4 «Прийняття на військову службу до Збройних 

Сил України іноземців та осіб без громадянства»; 

- глава 4, ст. 23 п.1, 2 «Строки військової служби», ст. 24 п.1-2 

«Початок і закінчення проходження військової служби. Час та місце виконання 

обов'язків військової служби»; 

- глава 6, ст. 33 п.2 «Загальні правила військового обліку»;  

- глава 10, ст. 43 п.1, 4, 6 «Фінансове і матеріальне забезпечення 

заходів пов’язаних з організацією військової служби і виконання військового 

обов’язку». 

2. Постанови Кабінетів Міністрів України № 352 від 21.03.2002 «Про 

затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу». 

 

Мета Програми 

Метою програми є: 

- покращення якості допризовної підготовки молоді селища; 

- підвищення рівня патріотичного виховання молоді; 

- отримання військово-технічної спеціальності до призову; 

- проведення медичного огляду допризовників та призовників; 

- покращення якості проведення приписки громадян України; 

- покращення якості проведення призову громадян України; 



- проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи; 

- перевезення призовників до обласного збірного пункту для 

відправки до військових частин. 

Завданням програми є: 

- організація допризовної підготовки юнаків та бойові стрільби з 

призовною молоддю; 

- підвищення якості оформлення документів на призовників; 

- проведення якісного вивчення призовників та їх морально-ділових 

якостей; 

- покращення якості приписки юнаків 2002 року народження; 

- проведення якісного медичного обстеження та лікування 

призовників району; 

- проведення якісного призову громадян ОТГ; 

- забезпечення роботи медичної та призовної комісії; 

- недопущення зриву засідань призовних комісій; 

- 100% виконання плану призову громадян району на строкову 

військову службу; 

- проведення роботи по розшуку призовників, які ухиляються від 

проходження призовної комісії; 

- доставка призовників на обласний збірний пункт для проходження 

медичної комісії та остаточного вирішення щодо призову в ЗСУ;  

- якісне формування команд та відправка їх на обласний збірний 

пункт для відправки до військових частин 

- якісне проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи; 

 

Фінансове та матеріальне забезпечення Програми 

Відповідно до п. 2, 4, 6 ст. 43, глави Х Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» фінансування Програми здійснюється за 

рахунок коштів районного бюджету, а саме: 

2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування 

для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, 

відправлення призваних осіб до військових частин, прийняття на військову 

службу за контрактом зобов'язані забезпечувати районні військові комісаріати 

необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, 

обладнаними призовними пунктами, медикаментами, інструментарієм, 

медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також 

забезпечувати здійснення охорони громадського порядку на призовних 

пунктах. 

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування 

забезпечують районні військові комісаріати службовими будинками, 

підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних 

пунктів (дільниць) згідно із законодавством. 

6. За членами комісій з питань приписки до призовних дільниць, 

призовних та лікарських комісій при районних військових комісаріатах, 

лікарями і середнім медичним персоналом, технічними працівниками та 



обслуговуючим персоналом, які направляються для роботи на призовних 

дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і 

призову громадян на військову службу або на збори для проведення медичного 

огляду і повторного огляду громадян, а також для відправлення призваних на 

збірні пункти, на весь час виконання цих обов'язків зберігаються займана 

посада та середній заробіток за основним місцем роботи. 

 

Очікувані результати виконання програми є: 

Виконання програми дасть можливість: 

- виконати Закон України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» № 2232-XII від 25.03.1992; 

- виконати Постанову Кабінетів Міністрів України № 352 від 

21.03.2002 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення 

призову громадян України на строкову військову службу»; 

- виконати  Указ Президента України про призов громадян України на 

строкову військову службу в 2017 році; 

- виконати розпорядження голови Верховинської РДА щодо приписки  

та призовів громадян на строкову військову службу; 

- забезпечити вдосконалення планової, організаційної, фінансово-

економічної та інших видів діяльності військового комісаріату; 

-  удосконалити  систему відбору, професійної  підготовки та порядку 

проходження строкової військової служби; 

- створити  сучасний механізм підготовки та системи критеріїв для 

визначення придатності громадян України до військової служби за станом 

здоров'я, фізичним розвитком, рівнем освіти та моральними і психологічними 

якостями; 

-  вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді, 

забезпечення її належної організації в навчальних закладах, на підприємствах, в 

організаціях та за місцем проживання; 

- впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують 

автоматизацію процесу обліку людських ресурсів, рекламну та агітаційно-

пропагандистську діяльність щодо проходження військової служби; 

- якісну підготовку громадян до військової служби та своєчасного 

проведення приписки і призовів, організацію ведення військового обліку та 

військово-патріотичного виховання молоді. 

- виконання заходів Програми забезпечить якісне обстеження юнаків 

2001 року народження. 

 

 

 

 

Голова Білоберізької сільської ради ОТГ                           Дмитро ІВАНЮК 

 


