
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ___________ 2017 року

Про  затвердження  Програми
проведення  заходів  допризовної
підготовки,  патріотичного  виховання
молоді,  призову  громадян  району  на
військову  службу,  ведення  військово-
облікової  роботи,  мобілізаційну
підготовку та мобілізацію людських та
транспортних ресурсів у 2018 році

З  метою  проведення  заходів  допризовної  підготовки,  патріотичного
виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  військову  службу,  ведення
військово-облікової роботи, мобілізаційну підготовку та мобілізацію людських
та транспортних ресурсів у 2018 році, відповідно до статті 8 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу», Законів України «Про оборону
України»,  «Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію»,  статті  43  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  проведення  заходів  допризовної  підготовки,
патріотичного  виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  військову
службу,  ведення  військово-облікової  роботи,  мобілізаційну  підготовку  та
мобілізацію людських та транспортних ресурсів на 2018 рік (додається).

2. Рекомендувати Чугуївській  районній державній адміністрації  під  час
формування районного бюджету на 2018 рік передбачити кошти на реалізацію
Програми  проведення  заходів  допризовної  підготовки,  патріотичного
виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  військову  службу,  ведення
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військово-облікової роботи, мобілізаційну підготовку та мобілізацію людських
та транспортних ресурсів на 2018 рік, виходячи з можливостей бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань
законності,  правопорядку,  депутатської  діяльності  та  етики,  місцевого
самоврядування, роботи з військовослужбовцями (Світайло С.П.) та з питань
бюджету (Мерсон Ю.Л.).

Голова
районної ради                                                                                               А. Бабієць
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від «___ » _________ 2017 року
( ______ сесія VII скликання)

ПРОГРАМА
проведення заходів допризовної підготовки, патріотичного виховання

молоді, призову громадян району на військову службу, ведення військово-
облікової роботи, мобілізаційну підготовку та мобілізацію людських та

транспортних ресурсів на 2018 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма  проведення  заходів  допризовної  підготовки,  патріотичного
виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  військову  службу,  ведення
військово-облікової роботи, мобілізаційну підготовку та мобілізацію людських
та транспортних ресурсів у 2018 році (далі – Програма) розроблена відповідно
до  Законів  України  «Про  військовий  обов’язок  і  військову  службу»,  «Про
мобілізаційну підготовку та  мобілізацію»,  «Про оборону України»,  статті  43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В основу Програми
покладено принцип взаємодії Чугуївського об’єднаного районного військового
комісаріату з громадськістю району.

II. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою та  основними завданнями Програми є здійснення заходів  щодо
підготовки  та  призову  громадян  України  на  військову  службу,  ведення
військово-облікової  роботи,  реалізації  основних  напрямків  удосконалення
допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, фінансове
і  матеріальне  забезпечення  заходів,  що  пов’язані  з  проведенням  призову
громадян району на військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
людських і транспортних ресурсів у 2018 році.

III. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

1. Забезпечення призовної комісії, комісії з приписки юнаків до призовної
дільниці,  медичної  комісії  обліковими  бланками,  документацією  для
проведення приписки і призову.

2. Підготовка  призовної  дільниці  до  роботи  з  приписки  юнаків,
проведення  призову  на  строкову  військову  службу,  забезпечення  її
господарчим майном та інструментарієм.
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3. Закупівля  для  Чугуївського  об’єднаного  районного  військового
комісаріату  паливно-мастильних  матеріалів  для  розшуку  та  доставки
призовників, військовозобов’язаних до призовної дільниці.

4. Проведення роботи з патріотичного виховання, військово-професійної
орієнтації допризовної молоді та призовників. 

5. Організація та забезпечення на території району ведення військового
обліку та бронювання.
         6. Організація  доставок  автотранспортом  призовників,
військовозобов’язаних до обласного збірного пункту (м. Харків).
         7. Організація  автоматизованого  обліку  людських  та  транспортних
ресурсів.

IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  у  межах  асигнувань,
передбачених у районному бюджеті, на зазначені цілі.

Прогнозні розрахунки витрат на реалізацію  Програми на 2018 рік

№
з/п

Назва заходів
Фінансування,

тис.грн
1
.

Забезпечення  призовної  комісії,  комісії  з
приписки  юнаків  до  призовної  дільниці,
медичної  комісії  обліковими  бланками,
документацією  для  проведення  приписки  і
призову

               12,0         

2
.

Підготовка  призовної  дільниці  до  роботи  з
приписки  юнаків,  проведення  призову  на
військову службу,  забезпечення  її  господарчим
майном  та  медичним  інструментарієм
необхідним для медичного обстеження

               5,0       

3
.

 Закупівля  для  Чугуївського  об’єднаного
районного  військового  комісаріату  паливно-
мастильних матеріалів для проведення розшуку
та доставки призовників, військовозобов’язаних
до  призовної  дільниці,  перевірка  ведення
військового обліку у сільських, селищних радах,
підприємствах, установах та організаціях району

               40,0      

4
.

Виготовлення наглядної агітації для проведення
роботи  з  патріотичного  виховання,  військово-
професійної  орієнтації  допризовної  молоді,
призовників, військовозобов’язаних

                 5,0      

5
.

Закупівля  меблів  для  призовної  дільниці
Чугуївського об’єднаного районного військового
комісаріату

                 6,0

6 Забезпечення доставки призовників з призовної                  12,0
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дільниці  Чугуївського  об’єднаного  районного
військового  комісаріату  до  обласного  збірного
пункту (м. Харків)

7
.

Організація  та  забезпечення  автоматизованого
обліку  людських  та  транспортних  ресурсів
(витрати на закупівлю комп’ютерної техніки)

                 12,0

8
.

Здійснення  поточного  ремонту  приміщень
призовної  дільниці  Чугуївського  об’єднаного
районного військового комісаріату.

                 15,0

          Разом:        107,0

Заступник голови

районної ради                                                                                                І. Ковтун
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