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ПАСПОРТ
Програми «Сприяння обороноздатності України на 2022 рік»

(далі -Програма)

1. Ініціатор розробленої програми (замовник) – Верховинський РТЦК та СП,
Білоберізька сільська рада.

2. Розробник Програми – Верховинський РТЦК та СП, Білоберізька сільська рада.
3. Термін реалізації Програми - 2022 рік.

4. Етапи фінансування Програми - 2022 рік.

5. Обсяги фінансування Програми – 30,0 тис. грн.
Обсяги фінансування

Всього,
тис. грн.

у т.ч. за джерелами фінансування:

Місцевий  бюджет інші джерела

2022 рік 30,0 30,0 0,0

6. Очікувані результати виконання програми:
Реалізація програми «Сприяння обороноздатності України на 2022 рік» у
Білоберізькій територіальній громаді сприятиме:
- -виконанню Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №
2232-XII від 25.03.1992;
- виконанню Закону України «Про оборону України» № 1932-XII від 06.12.1991;
- виконанню Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543
-XII від 21.10.1993;
- виконанню Указу Президента України «Про Положення про територіальну
оборону України» № 406 від 23.09.2016;
- виконанню Указу Президента від 06.06.2016 року № 240/2016 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони  України від 20.05.2016 року «Про Стратегічний
оборонний бюлетень України»;
- виконанню Указу Президента «Про призов на строкову військову службу у 2021
році»;
- підвищенню якості патріотичного виховання молоді Білоберізької територіальної
громади;
- проходження медичного огляду та лікування в лікувально-профілактичних
закладах;
- направлення до лав Збройних Сил України на строкову військову службу
призовної молоді територіальної громади в 2022 році у відповідності з чинним
законодавством;
 - оплата транспортних послуг;
- виготовлення бланків;
- придбання канцелярського приладдя та витратних матеріалів.



- забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які
призиваються (направляються на військово-навчальні збори) на військову службу до
військових частин;
- забезпеченню своєчасного прибуття техніки на збірні пункти та у військові
частини;
- виділенню та облаштування (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних та інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг Збройним
Силам України та іншим військовим формуванням України відповідно до
мобілізаційних планів;
- підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації,
територіальної оборони та роботи в умовах особливого періоду;
- виконанню мобілізаційних завдань підприємствами, установами,
організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни.

Керівник програми:
Перший заступник
Білоберізького сільського голови                                         Василь Пилипюк

Замовник програми:
Військовий комісар
Верховинського районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки
підполковник                                                                            Анатолій Россіп

Обґрунтування доцільності розроблення програми
«Сприяння обороноздатності України на 2022 рік»



Загальна частина
Суспільно-політична ситуація на  сході та на півдні України загострилася,

мають місце неприхована агресія зі сторони Росії. Частина території України:
Автономна республіка Крим, частина Луганської та Донецької областей
непідконтрольна органам Державної влади та місцевого самоврядування України.

Враховуючи складність ситуації та на виконання Законів України «Про
оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий
обов'язок і військову службу», Указу Президента України «Про Положення про
територіальну оборону України» рішень Ради оборони Івано-Франківської області та
з метою підвищення мобілізаційної готовності сільської ради Верховинським РТЦК
та СП програму «Сприяння обороноздатності України на 2021 рік».

Мета Програми
Метою програми є:
- покращення якості допризовної підготовки молоді територіальної   громади;
- підвищення рівня патріотичного виховання молоді;
 - проведення медичного огляду допризовників та призовників;
- покращення якості проведення приписки громадян України в територіальній
громаді;
- покращення якості проведення призову громадян України в територіальній
громаді;
- проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи;
- перевезення призовників до обласного збірного пункту для відправки до
військових частин;
-         забезпечення заходів мобілізації та територіальної оборони;
-         створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації,
органів місцевого самоврядування та органів державної влади готовності населення
і території району до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо
підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Фінансове та матеріальне забезпечення Програми
Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок місцевого бюджету

Білоберізької територіальної громади, бюджетів інших рівнів, коштів підприємств,
установ та організацій району незалежно від форм власності, а також інших джерел
фінансування не заборонених законодавством.

Відповідно до п. 2,3,4,6 ст. 43, глави Х Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» фінансування Програми здійснюється за рахунок
коштів сільського 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.

3. Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий
період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з
підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм



власності та районними військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці
для оповіщення і збору військовозобов'язаних, комплектують їх особовим складом із
числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних
обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також
забезпечують реалізацію інших заходів, пов'язаних з виконанням планів проведення
мобілізації.

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
забезпечують районні військові територіальні центри комплектування та соціальної
підтримки 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.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається, виходячи з
конкретних завдань. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
додаються.

Очікувані результати виконання програми
Реалізація програми «Сприяння обороноздатності України на 2022 рік»

сприятиме:
- 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 2021 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 Верховинського РТЦК та СП;

-  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 2004
року народження.

- забезпеченню заходів мобілізації та територіальної оборони;
- підтриманню системи військового управління району у готовності до

роботи в умовах переведення військ на воєнний режим та забезпеченню своєчасної
мобілізації;

- покращення матеріальної бази системи військового управління та умов
несення служби Верховинського РТЦК та СП;

- забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які
призиваються (направляються на військово-навчальні збори) на військову службу до
військових частин;

- забезпеченню своєчасного прибуття техніки на збірні пункти та у військові
частини;

- виділенню та обладнанню (тимчасово) будівель, споруд, земельних
ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг
Збройним Силам України та іншим військовим формуванням України, відповідно до
мобілізаційних планів;
-мобіліізації та роботи в умовах особливого періоду;ганізаціями району у повному
обсязі та у встановлені терміни;

 



 

План заходів

щодо виконання програми «Сприяння обороноздатності України на 2021 рік»

      Начальник фінансового відділу Білоберізької сільської ради
Василь Феркаляк

 

Перший заступник

№
з/р Назва заходу

Сума,
тис.
грн.

Виконавці Термін

1. Забезпечення своєчасної мобілізації та підтримання системи управління сільської ради у
готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний період. Підготовка органу
місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду

Білоберізька СР,
Верховинський РТЦК та
СП.

Постійно

2. Забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову
службу, організація відправки техніки на збірні пункти та військові частини

Верховинський РТЦК та
СП, виконком селищної
ради

Постійно

3. Виділення (тимчасове) та облаштування будівель, споруд земельних ділянок,
транспортних та інших матеріально-технічних засобів надання послуг Збройним Силам
України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів

Білоберізька селищна рада
та керівники підприємств,
установ та організацій

По мірі
виникнення

потреби
4. Забезпечення розхідними матеріалами та канцтоварами підрозділів, що забезпечують

мобілізаційну, оборонну роботу, призов та приписку в сільській раді.
3,0 Білоберізька СР

6. Забезпечення діяльності Верховинського районного територіального центру
комплектування та соціальних підтримки:

Білоберізька СР,
Верховинський РТЦК та СП

- придбання канцтоварів та розхідних матеріалів; 3,0 Білоберізька СР,
Верховинський РТЦК та
СП

- закупівля палива для транспорту, що залучається для перевезення
військовозобов’язаних, призовників з Верховинського РТЦК та СП смт. Верховина до
обласного збірного пункту Івано-Франківського ОТЦК та СП в м. Івано-Франківськ (до
військових частин в які буде проводитись поставка мобілізаційних ресурсів, резервістів
ОР-1 та кандидатів для проходження військової служби за контрактом), перевірка місць
розміщення підрозділів територіальної оборони інших заходів пов’язаних з
мобілізацією, територіальною обороною та оповіщення призовників

10,0 Білоберізька СР

- Виготовлення бланків, відомостей, журналів та іншої документації для
організації проведення приписки громадян та призову на строкову військову службу
та відправки до лав ЗС України.

2,0 Білоберізька СР,
Верховинський РТЦК та СП

9. Забезпечення призовної дільниці Верховинського РВК необхідними реактивами,
рентгенплівкою, медичним інструментарієм та іншим медичним майном для
проведення медичного огляду та обстеження громадян 2004 року народження,
призовників 1994-2003 років народження, кандидатів на військову службу за
контрактом, військовозобов’язаних резервістів  та військовослужбовців, які
звільняються з строкової військової служби (КНП «Верховинська РЛВРР»)

10,0 Білоберізька СР,
КНП «Верховинська
РЛВРР»

              РАЗОМ 28,0



сільського голови                                                    Василь Пилипюк


