
                                                           ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання Програми  проведення заходів допризовної підготовки, 

патріотичного виховання молоді та призову громадян району військову службу, 
ведення військово-облікової роботи, мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
людських та транспортних ресурсів у 2018 році,  затвердженої рішенням сесії  

районної ради від 22.08.2017 року 
 

 
Програма проведення заходів допризовної підготовки, патріотичного 

виховання молоді та призову громадян району на  військову службу, ведення 
військово-облікової роботи, мобілізаційну підготовку та мобілізацію людських 
та транспортних ресурсів у 2018 році (далі – Програма) була розроблена на 
підставі Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» та 
статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Загалом мета Програми досягнута. 
Призовна комісія району працювала навесні з 02.04.2018 по 25.05.2018 

року та восени з 01.10.2018 по 30.11.2018 року. Протягом двох призовів 
проведено 27 засідань призовної комісії. Встановлений план Чугуївському 
об’єднаному районному військовому комісаріату (далі – ОРВК) щодо призову 
54 громадян. 

Упродовж звітного року Чугуївським 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, конкурси 
кращих творів за темою «Захист Вітчизни – священний обов’язок кожного 
громадянина України» тощо. 

Реалізація фінансової підтримки 
 
        Чугуївський об’єднаний районний військовий комісаріат за 2018 рік 
отримав кошти з районного бюджету у сумі 107,000 грн, з них витрачено 
106999,73 грн: 

 на вивчення  призовних ресурсів; 
 на автотранспортні перевезення призовників до обласного збірного 

пункту;  
 на придбання господарських товарів для призовної дільниці; 
 на закупівлю оргтехніки (принтер, ноутбук); 
 на виготовлення та закупівлю наглядної агітації 
 на забезпечення призовної комісії і комісії з приписки юнаків до 

призовної дільниці обліковими бланками, документацією для проведення 
приписки і призову. 
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       Ураховуючи вищезазначене та у зв’язку із закінченням терміну дії 
Програму підтримки Чугуївського об’єднаного районного військового 
комісаріату щодо патріотичного виховання молоді та призову громадян району 
на військову службу, ведення військово-облікової роботи, мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію людських та транспортних ресурсів у 2018 ріці, 
затверджену рішенням районної ради від 22.08.2017 року, зняти з контролю як 
таку, що виконана. 
 
 
 
 
Старший інспектор сектору з питань оборонної,  
мобілізаційної, режимно-секретної роботи   
та взаємодії з правоохоронними органами 
апарату райдержадміністрації                                                        Василь Левченко                                                                
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