
Інформація
про виконання Програми проведення заходів допризовної підготовки,

патріотичного виховання молоді, призову громадян району на військову
службу, ведення військово-облікової роботи, мобілізаційної підготовки та
мобілізації людських та транспортних ресурсів у 2017 році, затвердженої

рішення районної ради від 22.11.2016 року 

Програма  проведення  заходів  допризовної  підготовки,  патріотичного
виховання  молоді,  призову  громадян  району  на  військову  службу,  ведення
військово-облікової роботи, мобілізаційної підготовки та мобілізації людських
та транспортних ресурсів у 2017 році (далі  – Програма)  була розроблена на
підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

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

військову службу у Чугуївському районі у 2017 році проводилася на підставі
Закону  України  «Про  військовий  обов’язок  і  військову  службу»,  Указу
Президента  України  від  24.02.2017  №  44/2017  «Про  звільнення  в  запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів
та  чергові  призови  громадян  України  на  строкову  військову  службу  у
2017  році»,  розпорядження  голови  обласної  державної  адміністрації
від  13.03.2017 № 94 «Про призов громадян на строкову військову службу у
2017 році», розпоряджень голови Чугуївської районної державної адміністрації
від  16.03.2017 № 92 «Про проведення призову громадян призовного віку на
строкову  військову  службу  у  квітні-травні  2017  року,  від  12.07.2017  № 231
«Про  проведення  призову  громадян  призовного  віку  на  строкову  військову
службу  до  Національної  гвардії  України  у  серпні  2017  року,  від  31.08.2017
№  287  «Про  проведення  призову  громадян  призовного  віку  на  строкову
військову службу у жовтні-листопаді 2017 року».

Призовна комісія Чугуївського району по призову громадян на строкову
військову  службу працювала  навесні  –  з  03 квітня  по 30 травня  2017  року,
влітку – з 01 по 31 серпня 2017 року, восени – з 02 жовтня по 30 листопада
2017 року.

Під час проведення призову громадян на  строкову військову  службу у
2017 році проведено 41 засідання призовної комісії.

План для Чугуївського району щодо призову складав 55 призовників, у
тому числі 26 призовників навесні, 3 влітку і 26 восени.

План призову 2017 року виконаний повністю.
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 та Чугуївською районною державною адміністрацією
у  напрямі  патріотичного  виховання  молоді  та  призову  громадян  району  на
строкову  військову  службу  тісно  співпрацювали  з  сільськими,  селищними



радами, відділом у справах молоді та спорту районної державної адміністрації,
загальноосвітніми закладами району.  Зокрема,  патріотичне виховання молоді
проводилося  в  ході  навчально-виховного  процесу  через  проведення  уроків
мужності за участі ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій
на  території  інших  держав,  учасниками  антитерористичної  операції.  Також
проводились конкурси кращих творів за темою «Захист Вітчизни – священний
обов’язок кожного громадянина України» тощо.

Негативним явищем у призовній компанії 2017 року був неналежний стан
явки призовників на призовну дільницю.

За 2017 рік викликалося 1020 призовників на призовну дільницю прибули
499 за різними причинами 521 призовник не прибув на призовну комісію.

Медичний  огляд  призовників  проводився  на  призовній  дільниці
Чугуївського  ОРВК.  Призовна  дільниця  для  проведення  медичного  огляду
обладнана  та  забезпечена  необхідним  медичним  інструментарієм  і
господарським майном.

Відправка  призовників  до  обласного  збірного  пункту  здійснювалася
автотранспортом підприємств району.

У період роботи призовної комісії та відправки призовників до обласного
збірного пункту порушень не було. 

У рамках Програми сплановано кошти з районного бюджету у сумі 71
тис. грн. Чугуївським ОРВК використано за призначенням 65 тис. грн:

виготовлення  бланків,  необхідних  для  оформлення  особових  справі
призовників;

виготовлення  агітаційних  листів  для  успішного  проведення  призовної
компанії;

виготовлення повісток для оповіщення громадян у зв’язку з призовом;
закупівлю  палива  для  відправки  призовників  до  обласного  збірного

пункту та розшуку призовників, які ухиляються від призову;
закупівлю господарського  майна,  яке  необхідно  на  призовній  дільниці

Чугуївського ОРВК.
Ураховуючи  вищезазначене  та  у  зв’язку  із  закінченням  терміну  дії

Програми, пропоную зняти її з контролю як таку, що виконана.

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