
                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             _____ сесія _____ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ____________ 2017 року

Про  виконання  Програми  проведення
заходів  допризовної  підготовки,
патріотичного  виховання  молоді,
призову  громадян  району  на  строкову
військову  службу,  мобілізаційної
підготовки  та  мобілізації  на  2016  рік,
затвердженої  рішенням  районної  ради
від 10 грудня 2015 року

Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
про  виконання  Програми  проведення  заходів  допризовної  підготовки,
патріотичного  виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  строкову
військову  службу,  мобілізаційної  підготовки  та  мобілізації  на  2016  рік,
затвердженої рішенням районної ради від 10 грудня 2015 року, та керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна
рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  про
виконання  Програми  проведення  заходів  допризовної  підготовки,
патріотичного  виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  строкову
військову  службу,  мобілізаційної  підготовки  та  мобілізації  на  2016  рік,
затвердженої рішенням районної ради від 10 грудня 2015 року, прийняти до
відома (додається).

2. Програму проведення заходів допризовної підготовки, патріотичного
виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  строкову  військову  службу,
мобілізаційну  підготовку та  мобілізацію на  2016  рік,  затверджену рішенням
районної ради від 10 грудня 2015 року, зняти з контролю як таку, що виконана.
    Голова
районної ради                                                                                             А. Бабієць 



Інформація
про виконання Програми проведення заходів допризовної підготовки,

патріотичного виховання молоді, призову громадян району на строкову
військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на 2016 рік,

затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015 року

Програма  проведення  заходів  допризовної  підготовки,  патріотичного
виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  строкову  військову  службу,
мобілізаційну підготовку та мобілізацію на 2016 році (далі – Програма) була
розроблена на підставі Закону України «Про військовий обов’язок та військову
службу» та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Загалом мета Програми досягнута.
Організація  та  проведення  призову  громадян  України  на  строкову

військову службу у Чугуївському районі у 2016 році проводилася на підставі
Закону  України  «Про  військовий  обов’язок  і  військову  службу»,  Указу
Президента  України  від  29.03.2016  №  122/2016  «Про  звільнення  у  запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів
та  чергові  призови  громадян  України  на  строкову  військову службу у 2016
році», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від
05.04.2016 № 109 «Про призов громадян на строкову військову службу у 2016
році», розпоряджень голови Чугуївської районної державної адміністрації від
05.04.2016  №  141  «Про  проведення  призову  громадян  призовного  віку  на
строкову військову службу у травні-червні 2016 року» та від 25.08.2016 № 325
«Про  проведення  призову  громадян  призовного  віку  на  строкову  військову
службу у жовтні-листопаді 2016 року».  

Призовна комісія Чугуївського району по призову громадян працювала
весною  з  04 травня  по  30  червня  2016  року,  восени  -  з  03  жовтня  по  30
листопада  2016  року.  Під  час  проведення  призову  громадян  на  строкову
військову службу у 2016 році проведено 32 засідання призовної комісії.  План
для  Чугуївського  району  на  призов  складав  51 призовник,  у  тому  числі 24
призовника  навесні  і  27  призовників  восени.  План  призову  2016  року
виконаний. 

Упродовж звітного року Чугуївським об’єднаним районним військовим
комісаріатом (далі – Чугуївський ОРВК) проводився розшук призовників, які
ухилялися  від  призову  на  строкову  військову  службу,  із  залученням
автотранспорту підприємств району.

Чугуївський ОРВК у напрямі патріотичного виховання молоді та призову
громадян  району  на  строкову  військову  службу  тісно  співпрацював  з
сільськими,  селищними  радами,  відділом  у  справах  молоді  та  спорту
райдержадміністрації,  загальноосвітніми  закладами  району.  Зокрема
патріотичне  виховання  молоді  реалізувався  в  ході  навчально-виховного
процесу  через  проведення  уроків  мужності  за  участі  ветеранів  Великої
Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, конкурсів
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кращих  творів  за  темою  «Захист Вітчизни  –  священний  обов’язок
кожного громадянина України» тощо.

Чугуївський ОРВК за 2016 рік отримав кошти з  районного бюджету у
сумі 36,4 тис грн., з них витрачено 36,4 тис грн.

Ураховуючи  вищезазначене  та  у  зв’язку  із  закінченням  терміну  дії
Програми  підтримки  Чугуївського  об’єднаного  районного  військового
комісаріату щодо патріотичного виховання молоді, призову громадян району
на строкову військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на 2016
рік, затвердженої  районної  ради  від  10.12.2015  року,  просимо  зняти  її  з
контролю як таку, що виконана.

Головний спеціаліст з питань оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи  
та взаємодії з правоохоронними органами
апарату райдержадміністрації                                                       О.М.Грищенко
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