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Програми
2. Розробник Програми
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Відповідальний
виконавець Програми

4. Учасники Програми

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

Термін реалізації
2017 - 2020 роки
Програми
Перелік джерел
надходження грошових
6.
Районний бюджет
коштів, які беруть участь
у виконанні Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
7.
162 тис. грн.
необхідних для реалізації
Програми, усього
5.

I. Загальні положення
Програма допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання
молоді Зіньківського району Полтавської області до військової служби та її
призову до лав Збройних Сил України на 2017-2020 роки (далі - Програма)
розроблена відповідно до Конституції України, Закону України від 09 квітня
1999 року № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закону України
від 06 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», Закону України
від 06 грудня 1991 року № 1934-XII «Про Збройні Сили України», Закону
України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і
військову службу», Закону України від 19 червня 2003 року № 975-IV «Про
демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави», Указу Президента України від 25
жовтня 2002 року № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді», Положення про підготовку і
проведення призову громадян України на строкову військову службу та
прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352,
Указу Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015 «Про заходи
щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №
641.
На даному етапі розвитку українського суспільства найважливішим стає
питання створення сучасних, боєздатних, професійно підготовлених Збройних
Сил України, які б за своєю структурою, чисельністю і забезпеченістю
відповідали покладеним на них завданням і стандартам збройних сил провідних
країн світу.
Важливим етапом підготовки молоді до військової служби в Збройних
Сил України являється її приписка до призовної дільниці і ця робота може
бути якісно виконана за умов тісної взаємодії органів місцевого
самоврядування , організацій і установ та правоохоронних органів району з
військовим комісаріатом.
Якість призову призовної молоді на військову службу залежить від
багатьох факторів і перш за все від якості роботи призовної комісії,
функціями якої являється 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
якісно виконувати обов’язки військової служби. Юнакам, що виявилися
непридатними або тимчасово непридатними до військової служби внаслідок
своєчасного виявлення хвороб медичною комісією надається кваліфікована
медична допомога що в цілому сприяє оздоровленню молодого покоління
мешканців району.
Результати цієї роботи будуть залежати насамперед від розвитку у молоді
мотивації до військової служби, утвердження патріотизму, формування

національної гідності, готовності до захисту Вітчизни. Адже військовопатріотичне виховання є складовою частиною виховання, формування у
молоді моральних, психологічних, фізичних і професійно-військових
якостей, необхідних для збройного захисту держави.
Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації сучасної
політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до
служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
II. Мета Програми
Метою Програми є:
- реалізація основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді;
- забезпечення взаємозв’язку навчання, розвитку і психологічної
підготовки молоді до захисту Вітчизни;
- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної
гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного
обов’язку щодо захисту національних інтересів України;
- узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до
захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових
традиціях українського народу;
- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам
військової справи;
- створення системи взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими
організаціями патріотичного спрямування.
ІІІ. Основними завданнями Програми :
- формування
здібностей
до
аналізу
зовнішньої
та
внутрішньополітичної обстановки, уміння на цій основі самостійно та
адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і
місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;
- узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до
захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових
традиціях українського народу;
- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями,
відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
- створення системи шефських зв’язків військових частин і вищих
військових навчальних закладів з навчальними закладами, в яких
проводиться допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими та іншими
громадськими організаціями патріотичного спрямування;
- підвищення престижу військової служби, військова професійна
орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на
підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах
України;
- планування на районному рівні всебічних ефективних заходів щодо
пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби із

залученням до цієї роботи зацікавлених структурних підрозділів районної
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;
- проведення практичного фінансування проведення передбачених
заходів по приписці юнаків району, що досягли 17-ти річного віку, до
призовної дільниці з врученням їм приписних свідоцтв та призову, інших дій;
інформаційних, спортивних, підготовчих мобілізаційних заходів, дій в
особливий період.
IV. Шляхи і засоби виконання Програми
Виконання програми можливе шляхом системної реалізації
запланованих завдань протягом 2017 – 2020 років включно та проведення
заходів з військово-патріотичної роботи із залученням зацікавлених кіл
громадськості Зіньківського району Полтавської області.
Військово-патріотична
робота
буде
здійснюватися
шляхом
рекламування, проведенням практичних запланованих дій/заходів, по
підготовці до військової служби, (шефської допомоги), всебічної підтримки з
боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
усіх рівнів, ветеранських та інших громадських і волонтерських організацій,
військово-патріотичних, молодіжних та дитячих об'єднань і клубів, метою
діяльності яких є формування громадянина-патріота, початкової військової
підготовки в освітніх закладах, висвітлення героїко-патріотичної тематики в
засобах масової інформації, літературі, мережі - Інтернет, мистецтві та
культурі.
V. Результати, очікувані від виконання Програми,
обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми
Виконання районної Програми дасть можливість:
- підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі
українських національно-історичних традицій;
- сформувати у свідомості молодих громадян необхідність захисту
держави;
- всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки;
- запровадити проведення районних (міських) змагань з військовоприкладних видів спорту і цивільної оборони.
- забезпечення інших заходів, передбачених Програмою.
Напрямки діяльності завдань і заходів Програми наведено в додатку 1.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 2.
VІ. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми,
покладається на відділ культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації та районний військовий комісаріат.
Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія
районної ради з питань освіти, охорон здоров’я, материнства, соціального
захисту населення, культури, туризму, фізкультури і спорту.

Додаток 2
Ресурсне забезпечення Програми

Джерела
фінансування

Обсяг коштів,
що
пропонується
залучити
на
виконання
Програми
(тис. грн.)

Етапи виконання Програми
І

ІІ

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів
усього,

162

40.5

40.5

40.5

40.5

у тому числі:
районний
бюджет

162

40.5

40.5

40.5

40.5

Додаток 1
Перелік напрямків, завдань і заходів програми
№
п/п

Назва напрямку
(пріоритетні
завдання)
1
2
1. Військовопатріотичне
виховання
молоді та
підготовка
юнаків до
служби в
Збройних Силах
України, МВС,
СБУ, ДССТ.

2

Заходи програми

Строки
виконання

Виконавці

3
Організація уроків мужності, бесід,
зустрічів у навчальних закладах,
бібліотеках району з учасниками
Великої Вітчизняної війни і
військових конфліктів.

4
2017-2020

Проведення змагань з військовоприкладних видів спорту:
- спартакіади
допризовної
молоді;
- - змагань з кульової стрільби
серед шкіл та ПТУ міста,
присвячених Дню Захисника
Вітчизни, Дню Перемоги, Дня
визволення міста Зінькова від
фашистських загарбників;
Зміцнення шефських зв’язків з в/ч
А- 2593 ( 831 бригади тактичної
авіації) м. Миргород Полтавської
області.

2017-2020

5
Відділ культури,
туризму, молоді
та
спорту
райдержадмініст
рації,
райвійськкомат,
відділ
освіти
райдержадмініст
рації,
рада
ветеранів.
Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту, відділ
освіти
райдержадмініст
рації,
райвійськкомат.

Організація
Виготовлення бланків документів
призову
для оформлення особових справ
громадян на
призовників.
строкову
військову службу
Приписка юнаків району, що
досягли 17-ти річного віку, до

2017-2020

2017-2020

2017-2020

Відділ культури,
туризму, молоді
та
спорту
райдержадмініст
рації.
Відділ культури,
туризму, молоді
та
спорту
райдержадмініст
рації.
Райвійськкомат

Джерела
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
фінансутисяч гривень, у тому числі
вання
2017
2018
2019
2020
6
7
8
9
10
Районний В розмірі В розмірі В розмірі
В розмірі
бюджет . передбаче передбаче передбаче передбаченому
ному в
ному в
ному в в кошторисах
кошторисакошторисакошториса установ на
х установ х установ х установ відповідні цілі
на
на
на
відповідні відповідні відповідні
цілі.
цілі
цілі

Очікуваний
результат
11
Патріотичне
виховання
молоді району,
підготовка до
служби.

Районний
бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

Набуття навичок
колективізму,
володіння бойовою
стрілецькою
зброєю

Районний
бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

Зміцнення
шефських зв’язків.

Районний
бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

Належне ведення
військового обліку
призовників.

Районний
бюджет

Не
Не
Не
Не потребує Формування
потребує потребує потребує фінансування. морально-

призовної дільниці з врученням їм
приписних свідоцтв.

3

Медичне

фінансува фінансува фінансува
ння.
ння.
ння.

психологічної
готовності до
захисту Вітчизни,
основи
законодавства про
військову службу.

Розшук призовної молоді, що не
з’явилась
на
призовну
комісію(оплата автотранспортних
послуг та паливно-мастильних
матеріалів)

2017-2020

Відділ культури, Районний
1,0
1,0
1,0
1,0
туризму, молоді
бюджет
та
спорту
райдержадмініст
рації,
райвійськкомат.
Райвійськкомат
Не потребує
Не
Не
Не
Не потребує
фінансування потребує потребує потребує фінансування
фінансува фінансува фінансува
ння
ння
ння

Зустрічі з батьками призовників з
метою вирішення проблемних
питань щодо призову їх синів на
військову службу.

2017-2020

Урочисті проводи призовників на
військову службу.

2017-2020

Відділ культури,
туризму, молоді
та
спорту
райдержадмініст
рації,
райвійськкомат

Районний
бюджет

4,0

4,0

4,0

4,0

Відправка призовників до місця
збору та проходження обласної
медичної
комісії
(оплата
автотранспортних
послуг
та
паливно-мастильних матеріалів)

2017-2020

Відділ культури,
туризму, молоді
та
спорту
райдержадмініст
рації,
райвійськкомат

Районний
бюджет

25,0

25,0

25,0

25,0

Медичне обстеження допризовної

2017-2020

Райвійськкомат,

Районний

Не

Не

Не

Якісне та
своєчасне
виконання
визначеного
плану відбору
призовників
Якісне та
своєчасне
виконання
визначеного
плану відбору
призовників та
відправка їх для
комплектування
військ ЗСУ.
Якісне та
своєчасне
виконання містом
визначеного
плану відбору
призовників та
відправка їх для
комплектування
військових
частин
Якісне та
своєчасне
виконання
визначеного
плану відбору
призовників

Не потребує Надання заходів

обстеження
допризовної
молоді

молоді
району
з
метою
встановлення реального стану їх
здоров’я та проведення оздоровчої
роботи.

центральна
районна лікарня

бюджет

УСЬОГО

потребує потребує потребує фінансування медичного впливу
фінансува фінансува фінансува
юнакам, які
ння
ння
ння
потребують
лікування з метою
покращення стану
здоров’я, якісне та
своєчасне
виконання
визначеного плану
відбору
призовників
40.5
40.5
40.5
40.5

