Затверджено рішенням дев’ятої
сесії Зіньківської районної ради
сьомого склакання
від „22” липня 2016 р.

ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИЗОВУ ЇЇ
ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
НА ПЕРІОД 2013-2016 РОКИ

м. Зіньків

ПАСПОРТ
районної програми підготовки молоді Зіньківського району до військової служби та
призову її до лав Збройних Сил України на 2013-2016 роки
Ініціатор розробки
1.
Програми
2. Розробник Програми

3.

Відповідальний
виконавець Програми

4. Учасники Програми

Зіньківський районний військовий комісаріат,
сектор у справах молоді та спорту районної
державної адміністрації
Зіньківський районний військовий комісаріат,
сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації , юридичний відділ апарату
районної державної адміністрації
Зіньківський районний військовий комісаріат,
сектор у справах молоді та спорту районної
державної адміністрації
Зіньківський районний військовий комісаріат,
юридичний відділ апарату районної державної
адміністрації, фінансове управління районної
державної адміністрації, сектор у справах молоді та
спорту райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації, сектор культури і туризму
райдержадміністрації, територіальні підрозділи
національної поліції, МНС, швидкої
допомоги,центральна районна лікарня, виконкоми
міської, селищної та сільських рад

Термін реалізації
2013 - 2016 роки
Програми
Перелік джерел
надходження грошових
6.
Районний бюджет
коштів, які беруть участь
у виконанні Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
7.
255 тис. 500 грн.
необхідних для реалізації
Програми, усього
5.

1. Загальні положення
Історія свідчить, що оборона рідної землі завжди була усвідомленою
потребою всього українського народу. При першій необхідності на захист рідної
землі йшли всі – від малого до великого. Військо ніколи не було окремою
організацією, вона завжди була невід’ємною і шанованою частиною суспільства.
Сьогодні у тісній взаємодії з процесами державотворення, на засадах
миролюбства, поваги до суверенітету інших країн, на принципах розумної
обороноздатності ось уже майже чверть століття здійснюється розбудова Збройних
Сил України, які є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості
Батьківщини, важливим чинником суспільної стабільності Української держави.
Головною метою «Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді району на 2016-2020 роки» (далі –

Програма) є сприяння всебічній підготовці юнаків Зіньківщини до проходження
строкової служби у лавах Збройних Сил України. Ця програма є актуальною в
нинішніх умовах, коли мало не з нуля створюється новітня армія сучасної України,
яка комплектується мотивованим особовим складом – військовослужбовцямиконтрактниками, коли на східних теренах нашої держави ведуться кровопролитні
бої, проводиться часткова мобілізація.
Важливим завданням Програми є удосконалення системи призову та
комплектування військ (сил) із метою накопичення фахівців військової сфери для
покриття існуючої мобілізаційної потреби з’єднань та військових частин у районах
їх комплектування. Це важливе завдання згідно Закону України “Про оборону
України” покладається як на Міністерство оборони України так і на місцеві органи
державної влади та органи місцевого самоврядування.
Виконуючи Програму Зіньківський районний військовий комісаріат на який,
поряд із завданнями, покладеними органами військового управління, Законом
України “Про військовий обов’язок і військову службу” визначені завдання
підготовки громадян міста та району до військової служби, приписка їх до призовної
дільниці, призов місцевої молоді на строкову військову службу та прийняття
військовослужбовців запасу на військову службу за контрактом.
Підготовка молоді Зіньківського району до військової служби завжди була
справою честі Зіньківської райдержадміністрації, районної ради та районного
військового комісаріату. Адже тільки спільними зусиллями ці структурні підрозділи
органів місцевого самоврядування здатні підготувати гідних захисників Вітчизни.
Одним із основних напрямків підготовки молоді Зіньківського району до
військової служби є її військово-патріотичне виховання, до якого залучаються наші
славетні земляки – ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій за
межами нашої держави і в зоні проведення антитерористичної операції на сході
України.
Якість призову призовної молоді на військову службу залежить від багатьох
факторів і перш за все від якості роботи призовної комісії, функціями якої є,
насамперед, всебічне, глибоке медичне обстеження призовної молоді, визначення
реального стану здоров’я молоді району. Тільки при умові тісної взаємодії
центральної районної лікарні та призовної комісії району до Збройних Сил України
будуть направлені здорові юнаки, здатні в повній мірі виконувати обов’язки
військової служби. Юнакам, що виявилися непридатними або тимчасово
непридатними до військової служби внаслідок своєчасного виявлення хвороб
медичною комісією має бути надана кваліфікована медична допомога, що в цілому
сприятиме оздоровленню молодого покоління району. В сучасних складних
соціально-економічних умовах необхідно враховувати те, що через призовну
дільницю району під час приписки та двох призовів проходить понад 500 чоловік.
Без додаткового фінансування із районного бюджету неможливо здійснити якісний
призов. Адже для цього потрібні: спеціальне медичне обладнання, медикаменти,
інструментарій, медичне і господарське майно, автомобільний транспорт, паливномастильні матеріали та обладнана призовна дільниця.
Важливим для молоді району є прийняття її на військову службу за
контрактом. Враховуючи той факт, що проблема працевлаштування молоді району
на сьогодні стоїть дуже гостро, районний центр зайнятості, керівники підприємств,
установ та організацій повинні постійно взаємодіяти з військовим комісаріатом з
питань направлення молоді району на військову службу за контрактом. Ця тісна

взаємодія дозволить відібрати кращих на військову службу за контрактом,
покращити якість комплектування Збройних Сил України провідними фахівцями,
поліпшити матеріальний стан молодих сімей.
Ця робота потребує певних матеріальних, фінансових, моральних та
фізичних затрат. Як показує досвід роботи районного військового комісаріату у
2014-2015 роках, тільки взаємодія органів місцевої влади та райвійськкомату,
достатнє фінансування з місцевого бюджету всіх заходів, пов’язаних з підготовкою
та призовом молоді на військову службу, дозволяє своєчасно та якісно виконати
завдання призову громадян на військову службу.
Враховуючи виключну важливість роботи з підготовки молоді до військової
служби і необхідність фінансування роботи районної призовної дільниці районна
призовна комісія спільно з районним військовим комісаріатом вважає за необхідне
прийняти цільову програму підготовки молоді району до військової служби та
призову її до лав Збройних Сил України по статті “Районні програми” в новій
редакції, яка потребує затвердженню.

2. Мета, основні завдання та джерела фінансування районної “Програми
підготовки молоді району до військової служби та призову її до лав Збройних
Сил України “.

Мета програми – всебічне забезпечення спільної роботи органів державної
влади та місцевого самоврядування, районного військового комісаріату,
правоохоронних органів, органів освіти та охорони здоров’я, громадських
організацій району з підготовки молоді до військової служби, приписці юнаків до
призовної дільниці, призов їх на строкову військову службу та прийняття на
військову службу за контрактом.

№№
з/п

Термін
виконання

Основні завдання

Необхідна
кількість
асигнувань
щорічно

Головні
виконавці

Джерела
фінансувавня

1.Військово-патріотичне виховання.
Проведення
місячників
оборонно-масової
роботи
присвячених річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні та з
нагоди
річниці
створення
Збройних Сил України.
Організація уроків мужності,
бесід, зустріч у навчальних
закладах району з учасниками
Великої Вітчизняної війни і
військових конфліктів.
Військово-професійна орієнтація
у навчальних закладах міста з
метою
їх
підготовки
до
військової служби та вступу до
військових навчальних закладів.

Квітень,
листопад
2013-2016
роки

Райвійськкомат
,
Районна
державна
адміністрація

Лютий,
травень,
грудень
2013-2016
роки
Січеньвересень
2013-2016
роки

4

Проведення змагань з військовоприкладних
видів
спорту:
спартакіади допризовної молоді;
змагань з кульової стрільби
серед шкіл та ПТУ міста,
присвячених Дню Захисника
Вітчизни, Дню Перемоги, Дню
визволення міста Зінькова від
фашистських
загарбників;
військові польові збори.

Лютий, кві
тень, серпень 20132016 роки

50 000

5

Зміцнення шефських зв’язків з
в/ч
А-2593
(831
бригади
тактичної авіації) м. Миргород
Полтавської області
Надання методичної допомоги
школам, ПТУ міста з обладнання
класів (куточків) з підготовки
допризовної молоді.

Листопад
2013-2016
роки

12 000

Райвійськкомат
, відділ освіти
райдержадмініс
трації,
рада
ветеранів.
Райвійськкомат
,
відділ освіти та
сектор
у
справах молоді
та
спорту
райдержадмініс
трації
Райвійськкомат Районний
сектор
у бюджет
справах молоді
та
спорту
райдержадмініс
трації,
відділ
освіти
райдержадмініс
трації,
Зіньківський
підрозділ
поліції,
територіальний
підрозділ
швидкої
допомоги,
територіальний
підрозділ МНС
Райвійськкомат Районний
бюджет

1

2

3

6

постійно

Всього за розділ: 62 000

Райвійськкомат
, відділ освіти
райдержадмініс
трації

№№
з/п

Термін
виконання

Основні завдання

Необхідна
кількість
асигнувань
щорічно

Головні
виконавці

Джерела
фінансувавня

П.Приписка та призов.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приписка юнаків міста, що
досягли 17-ти річного віку, до
призовної дільниці з врученням
їм приписних свідоцтв.
Медичне
обстеження
допризовної молоді міста з
метою встановлення реального
стану їх здоров’я та проведення
оздоровчої роботи.
Проведення
поглибленого
медичного обстеження призовної
молоді з метою їх придатності до
військової
служби
у
відповідному
роді
військ
/придбання
плівки
на
флюорографію,
стрічок
для
кардіограм, та плівки на рентген
знімки/
Виготовлення
бланків
документів для оформлення
особових справ призовників,
канцелярський папір, комп’ютер,
принтер.
Проходження обласної медичної
комісії (оплата автотранспортних
послуг та паливно-мастильних
матеріалів)
Розшук призовної молоді, що не
з’явилась на призовну комісію
(оплата автотранспортних послуг
та
паливно-мастильних
матеріалів)
Зустрічі з батьками призовників з
метою вирішення проблемних
питань щодо призову їх синів на
військову службу.

Лютий,
березень
2013-2016
років
Лютий,
Березень
2013-2016
років

Райвійськкомат
, відділ освіти
райдержадмініс
трації
Райвійськкомат
,
центральна
районна
лікарня

Квітень,
Травень
2013201420152016- років

Райвійськкомат
,
центральна
районна
лікарня

2016 рік

Березень,
вересень
2013-2016
років.
2013201420152016- років

25 000

20000

Травень,
Листопад
2013-2016
років

Урочисті проводи призовників на Травень,
військову службу.
Листопад
2013-2016
років

Забезпечити своєчасне виділення 2015-2016
транспорту
та
паливномастильних
матеріалів
для
доставки до пункту прийому
військових
частин

6 000

102 000
(з яких 50 000 за
2015)

Райвійськкомат Районний
відділ
освіти бюджет
райдержадмініс
трації
Райвійськкомат Районний
,
бюджет
райдержадмініс
трація
Райвійськкомат

Райвійськкомат
,
відділ
освіти
райдержадмініс
трації
Райвійськкомат
,
сектор
культури
і
туризму
райдержадмініс
трації,
відділ
освіти
Райдержадміні
страція,
райвійськкомат

Районний
бюджет

Районний
бюджет

№№
з/п

Термін
виконання

Основні завдання

Необхідна
кількість
асигнувань
щорічно

Головні
виконавці

Джерела
фінансувавня

військовозобов’язаних та техніки
при проведенні мобілізаційних
заходів.
Проведення
та
придбання необхідних матеріалів
для
проведення
заходів
пов’язаних з підготовкою району
до мобілізаційних дій.

Всього за розділ: 153 000
Ш. Прийняття на військову службу за контрактом
Проведення на підприємствах, 2016
установах
і
організаціях
агітаційно-роз’яснювальної
роботи з метою залучення
військовозобов’язаних запасу на
військову службу за контрактом
виготовлення біг-борда, плакати
на біг-борд, агітаційна палатка,
виготовлення
агітаційних
плакатів,
виготовлення
оголошень.
Відбір кандидатів на військову 2016
службу за контрактом, папір для
проведення
анкетування,
психологічне обстеження, заяв та
направлень на медичний огляд,
канцелярські вироби

12 500

Райдержадміні
страція,
райвійськкомат

Районний
бюджет

5 000

Районний
бюджет

3

Медичне обстеження кандидатів, 2016
відібраних на військову службу,
медичні сертифікати, додаткове
медичне обстеження.

2 000

4

Оформлення
документів
на 2016
кандидатів
відібраних на
військову службу за контрактом,
канцелярський папір, комп’ютер,
принтер.
Направлення
кандидатів 2016
відібраних на військову службу
за контрактом до військових
частин, витрати на білети, оренду
автотранспорту.

11 000

Райвійськкомат
,
центральна
районна
лікарня, відділ
освіти
райдержадмініс
трації
Райвійськкомат
,
центральна
районна
лікарня
Райвійськкомат

1

2

5

10 000

Всього за розділ: 40 500
Всього
для
програми:

виконання

255500

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Райвійськкомат Районний
бюджет

