РІШЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________ СЕСІЇ
ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ

від «___» ___________ 2021 року

№ ___
м. Олександрія

Про Програму допризовної підготовки,
військово-патріотичного виховання молоді,
організації приписки до призовної дільниці,
призову громадян України на строкову
військову службу та виконання заходів
з мобілізації «Призовник» на 2022 рік
Відповідно до ст.ст 26, 36, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», з метою підготовки
допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави та
забезпечення заходів з організації і проведення приписки і призову на території
Олександрійської територіальної громади, враховуючи рішення виконавчого комітету від
___ ___________2021 року № _______ та висновки постійних комісій міської ради,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання
молоді, організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та
соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Чемерис І.А.

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від ___ __________202 року № ____
Програма
допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді,
організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022 рік
(«Призовник - 2022»)
І. Паспорт Програми
допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді,
організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022 рік
(«Призовник-2022»)
1.

Ініціатор розроблення програми

Олександрійський об’єднаний міський
територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки

1

2

3

2.

Законодавча база, дата, номер і
назва розпорядчого документа про
розроблення програми, нормативні
документи

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальні виконавці програми

6.

Головний розпорядник бюджетних
коштів
Учасники програми

Закони
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні», «Про військовий
обов′язок і військову службу», «Про оборону
України», «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів
України від 21.03.2002 № 352 «Про
затвердження Положення про підготовку і
проведення призову громадян України на
строкову військову службу та прийняття
призовників на військову службу за
контрактом», від 22.10.2021 № 516 «Про
затвердження
положення
про
Олександрійський РТЦК та СП»
Олександрійський районний територіальний
центр
комплектування
та
соціальної
підтримки
Відділ оборонної і мобілізаційної роботи
міської ради
Олександрійський районний територіальний
центр
комплектування
та
соціальної
підтримки, управління освіти міської ради, відділ
молоді та спорту міської ради, управління
охорони здоров’я міської ради, управління
економіки міської ради
Виконавчі
органи
міської
ради
за
напрямками діяльності
Військова частина 2269, ОЗСП ЦТУ
Національної
гвардії
України;
консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД в
Кіровоградській області, Олександрійська
зразкова автомобільна школа ТСО України,
загальноосвітні навчальні заклади, міська
організація ветеранів України; ветеранська

7.
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Продовження таблиці
1

2

3

організація військової частини 2269, міські
організації учасників бойових дій та
учасників АТО (ООС); громадські організації
патріотичного спрямування.
8.
Термін реалізації програми
01 січня – 31 грудня 2022 року.
8.1. Етапи реалізації програми
01 січня – 31 грудня 2022 року.
Бюджет Олександрійської територіальної
9.
Перелік бюджетів, які беруть участь
громади, інші джерела надходжень, не
у виконання програми
заборонені законодавством.
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, у т.ч. кредиторська
заборгованість минулих періодів,
10.
938170
необхідних для реалізації програми,
всього,
у тому числі:
- кошти міського бюджету
10.1. Олександрійської територіальної
938170
громади
10.2. - кошти інших джерел
І. Загальні положення
Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді,
організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову
військову службу та виконання заходів з мобілізації у 2022 році (Програма «Призовник
2022») є безпосереднім цільовим забезпеченням призову, мобілізаційної підготовки та
військового обліку на території Олександрійської міської ради у 2022 році і розроблена
відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанов Кабінету Міністрів України від
21.03.2002 № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову
службу за контрактом» та від 22.10.2021 № 516 «Про затвердження положення про
Олександрійський районний територіальний центр комплектування та соціальної
підтримки».
Програма спрямована на:
- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності,
готовності до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Батьківщини;
- підвищення готовності військовозобов’язаних до проходження військової служби в
лавах Збройних Сил України та інших військових формуваннях;
- удосконалення механізму організації та проведення заходів приписки до призовної
дільниці, призову на строкову військову службу та службу за контрактом та здійснення
мобілізаційних заходів;
- забезпечення фінансування заходів шефства над військовими підрозділами
Національної
гвардії
України
та
удосконалення
матеріально-технічної
бази
Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки – далі Олександрійського РТЦК та СП.
Програма
передбачає
координацію
дій
Олександрійської міської ради,
Олександрійського РТЦК та СП, військових частин Національної гвардії України,
правоохоронних органів, органів освіти і охорони здоров’я, керівників підприємств, установ
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та організацій, ветеранських організацій та інших громадських формувань патріотичного
спрямування міста для всебічного забезпечення та виконання вимог законодавчих актів
держави у сфері забезпечення обороноздатності держави.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді,
організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову
військову службу та виконання заходів з мобілізації у 2022 році спрямована на подолання
проблем, що виникають при проведенні приписки до міської призовної дільниці, призову
громадян на строкову військову службу, призову під час мобілізації, забезпечення високої
організації при проведенні заходів з призову військовозобов’язаних для комплектування
Збройних Сил України, інших військових формувань.
Частиною другою статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» визначено, що органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду
громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових
частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов’язані забезпечувати районні
(міські) військові комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та
обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами,
інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також
забезпечувати здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах.
Під час проведення попередніх призовів на строкову військову службу, призову
військовозобов’язаних під час мобілізації мали місце проблеми, які ставили під загрозу
виконання завдань з призову на строкову військову службу, призову військовозобов’язаних
під час мобілізації, поставки транспортних засобів та техніки для Збройних Сил України,
інших військових формувань, а саме:
- недостатній рівень інформаційного забезпечення населення територіальної громади
щодо вимог законодавства України з питань призову та проходження військової служби,
відповідальності за ухилення від служби, соціального захисту, підстав для відстрочки або
звільнення від призову;
- недостатній рівень військово-патріотичного виховання допризовної молоді та
військовозобов’язаних, що істотно впливає на їх готовність до служби;
- низький рівень підготовки громадян міста та військовозобов’язаних до військової
служби;
- низький відсоток явки призовників та військовозобов’язаних при викликах до
військового комісаріату;
- низький рівень укомплектованості матеріально-технічної бази навчальних закладів
міста та міського центру допризовної підготовки для практичного відпрацювання нормативів
згідно з навчальною програмою «Захист України»;
- недостатній рівень фінансування органів охорони здоров’я, що негативно впливає на
терміни проведення військово-лікарської комісії, проведення диспансеризації та додаткового
медичного обстеження в період призову і приписки;
- необхідність залучення автомобільного транспорту для перевезення призовників,
військовозобов’язаних та мобілізованих для проходження обласної військово-лікарської
комісії та до обласного збірного пункту;
- неналежна якість професійного і медичного відбору та рівня фізичної підготовки
громадян до військової служби.
Програма «Призовник 2022» забезпечить розв’язання вищезазначених проблем,
підвищення рівня виконання законодавства у сфері забезпечення обороноздатності держави,
підвищення ефективності та оперативності роботи Олександрійського РТЦК та СП при
організації проведення приписки громадян до міської приписної дільниці, призову громадян
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на строкову військову службу, призову під час мобілізації та забезпечення своєчасного
відправлення призовників та військовозобов’язаних до військ під час мобілізації.
ІІІ. Визначення мети програми
Метою програми є:
- реалізація основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді;
- забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки
молоді до захисту України;
- удосконалення форм і методів навчання молоді основ військової справи;
- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності,
готовності до виконання конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів
України;
- узгодження дій органів місцевого самоврядування та місцевих органів військового
управління щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту України;
- створення системи шефських зав’язків військових частин з навчальними закладами,
в яких проводиться вивчення предмету «Захист України»;
- здійснення заходів щодо підготовки та призову громадян України на строкову
військову службу, виконання заходів мобілізації;
- взаємодія з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного
спрямування;
- забезпечення виконання законодавчих актів щодо шефства над військовими
підрозділами Національної гвардії України;
- забезпечення виконання заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази
Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсяги та джерела фінансування, строки виконання
Вирішення проблеми можливе шляхом системної реалізації основних запланованих
завдань та проведення заходів з військово-патріотичної роботи.
Шляхи розв’язання проблеми за напрямками.
Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка громадян до військової служби:
1. Залучення для вивчення в навчальних закладах предмету «Захист України»
представників військових частин, Олександрійського РТЦК та СП та організації Товариства
сприяння обороні України (за потребою).
2. Для викладання предмету «Захист України» в міському центрі допризовної
підготовки створити навчально-матеріальну базу, яка має повністю забезпечити виконання
відповідних програм.
3. Для проведення занять з предмету «Захист України» і заходів щодо військовопатріотичного виховання молоді (проведення навчально-польових занять) максимально
використовувати базу підшефних військових частин 2269 та ОЗСП ЦТК Національної гвардії
України, навчально-консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД в Кіровоградській області.
4. Для проведення заходів із військово-патріотичного виховання використовувати
заклади культури, музеї, кімнати бойової слави, військово-патріотичні клуби тощо,
організовувати заходи щодо догляду та впорядкування меморіальних комплексів,
пам’ятників, братських могил та інших поховань захисників Вітчизни.
5. Організовувати і проводити заходи з військово-професійної орієнтації та
попереднього відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів,
інформаційне забезпечення військово-професійної орієнтації, популяризація військової
служби за контрактом.
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6. Забезпечити виготовлення (придбання) та розміщення в Олександрійському РТЦК та
СП, навчальних закладах міста засобів наочної агітації військово-патріотичного спрямування
та популяризації військової служби за контрактом.
7. Здійснювати постійне оновлення офіційного сайту міської ради присвяченого
питанням мобілізації, призову на строкову військову службу, військову службу за
контрактом та територіальної оборони.
8. Організовувати урочисті проводи призовників до лав Збройних Сил України за
участю депутатського корпусу міської ради, батьків, близьких і рідних призовників,
представників трудових колективів і навчальних закладів, допризовної молоді, ветеранів та
мешканців міста.
Організація взаємодії з районним відділом поліції Головного Управління Національної
поліції в Кіровоградській області з питань:
1. Уточнення інформації щодо фактичного місця перебування призовників та
військовозобов’язаних.
2. Розшуку та притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від виконання
військового обов’язку.
3. Забезпечення заходів з охорони громадського порядку на території міської призовної
дільниці під час проведення заходів з приписки, призову та мобілізації.
Вдосконалення функціонування військово-лікарської комісії:
1. Забезпечення військово-лікарської комісії Олександрійського РТЦК та СП медичним
інструментарієм та господарським майном, необхідним при проведенні обстеження громадян
під час приписки, призову на строкову службу, призову за мобілізацією та прийняття на
військову службу за контрактом.
2. Забезпечення медичних закладів міста витратними реагентами та матеріалами для
проведення обов’язкових аналізів призовникам та військовозобов’язаним.
Вдосконалення обліку призовників та військовозобов’язаних, оновлення обладнання
для зберігання та обробки облікових даних:
1. Оновлення та удосконалення матеріально-технічної бази ведення електронного
обліку та зберігання облікових даних призовників та військовозобов’язаних.
2. Обслуговування та ремонт обчислювальної техніки Олександрійського РТЦК та СП.
Вдосконалення транспортного забезпечення заходів з призову та мобілізації до лав
Збройних Сил України та інших військових формувань:
1. Виділення коштів на транспортне забезпечення заходів з призову та мобілізації до
лав Збройних Сил України та інших військових формувань.
2. Забезпечення перевезення представників Олександрійського РТЦК та СП в період
вручення повісток з призову по мобілізації та спільних груп військового комісаріату і
правоохоронних органів для розшуку призовників і військовозобов’язаних, які ухиляються
від призову.
Вдосконалення матеріально-технічної бази Олександрійського РТЦК та СП:
1. Проведення внутрішнього ремонту будівлі та забезпечення кабінетів меблями.
2. Забезпечення фінансування отримання поштових послуг.
3. Забезпечення фінансування придбання канцелярського приладдя.
4. Забезпечення фінансування придбання поліграфічних бланків, засобів наочної
агітації.
5. Забезпечення фінансування придбання господарчих матеріалів.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених
у міському бюджеті на зазначені цілі, та за рахунок інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством.
Прогнозний обсяг витрат на реалізацію Програми допризовної підготовки, військовопатріотичного виховання молоді, організації приписки до призовної дільниці, призову
громадян України на строкову військову службу та виконання заходів з мобілізації у 2022
році викладено у розділі VII програми.
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Термін дії програми: 01 січня – 31 грудня 2022 року.
V. Перелік завдань програми, напрями діяльності,
заходи програми та результативні показники
Основні заходи, спрямовані на забезпечення виконання Програми:
1. Забезпечення викладання предмету «Захист України» відповідно до програм,
затверджених Міністерством освіти і науки України і погоджених з Міністерством оборони
України.
Управління освіти міської ради; управління з питань цивільного захисту міської ради;
військова частина 2269; Олександрійський РТЦК та СП; консультаційний пункт НМЦ
ЦЗ та БЖД в Кіровоградській області; Олександрійська зразкова автомобільна школа
ТСО; загальноосвітні навчальні заклади.
Протягом року.
2. Проведення роботи щодо подальшого удосконалення системи військовопатріотичного виховання молоді за соціальним, військовим, психолого-педагогічним,
правовим напрямками.
Управління освіти міської ради; Олександрійський РТЦК та СП; організація ТСО
України; загальноосвітні навчальні заклади; міська організація ветеранів України;
ветеранська організація військової частини 2269; міські організації учасників бойових
дій; громадські організації патріотичного спрямування.
Протягом року.
3. Організація і проведення змагань з військово-прикладних видів спорту, ігор
оборонно-масової і військово-патріотичної спрямованості серед учнів (студентів),
допризовної молоді та молоді, що не навчається:
1) Міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»).
Квітень 2022 року
2) Обласні змагання всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»).
Червень 2022 року.
3) Міський фестиваль школярів «Нащадки козацької слави».
До 14 жовтня 2022 року.
4) Міський етап обласних змагань «Захисник Кіровоградщини».
До 06 грудня 2022 року.
5) Міські змагання школярів з кульової стрільби.
Листопад 2022 року.
Управління освіти міської ради; відділ молоді та спорту міської ради; військова частина
2269; Олександрійський РТЦК та СП; загальноосвітні навчальні заклади.
4. Проведення зустрічей з ветеранами військової служби, учасниками бойових дій,
учасниками миротворчих місій на території інших держав та екскурсій до військової
частини 2269.
Управління освіти міської ради; військова частина 2269; Олександрійський РТЦК та
СП, загальноосвітні навчальні заклади.
Протягом року.
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5. Розроблення та затвердження планів шефства над військовою частиною 2269 та
ОЗСП ЦТУ Національної гвардії України, в яких визначити обов’язкові заходи щодо
військово-професійної орієнтації і патріотичного виховання молоді міста.
Управління освіти міської ради; відділ молоді та спорту міської ради; відділ оборонної і
мобілізаційної роботи міської ради; військова частина 2269; ОЗСП ЦТУ Національної
гвардії України.
До 01 січня 2023 року.
6.Залучення до проведення міських заходів з нагоди відзначення державних свят і
знаменних подій історії держави та міста допризовну молодь, особовий склад військових
частин та Олександрійського РТЦК та СП, військовозобов’язаних, учасників бойових дій,
ветеранів та членів їх сімей.
Управління освіти міської ради; відділу молоді та спорту міської ради; військова
частина 2269, ОЗСП ЦТУ Національної гвардії України; Олександрійський РТЦК та
СП; загальноосвітні навчальні заклади; ветеранські та громадські організації міста.
Протягом року.
7. Організація та проведення в навчальних закладах міста заходів з нагоди
відзначення державних свят та знаменних подій історії держави та міста з залученням
кращих представників особового складу військових частин та Олександрійського РТЦК та
СП, учасників бойових дій, учасників миротворчих місій та ветеранів.
Управління освіти міської ради; військова частина 2269, ОЗСП ЦТУ Національної
гвардії України; Олександрійський РТЦК та СП; загальноосвітні навчальні заклади;
ветеранські та громадські організації міста.
Протягом року.
8. Організація та проведення відвідування військових частин допризовною молоддю з
нагоди державних та військових професійних свят, днів частин, днів складання Військової
присяги.
Ознайомлення учнів з історією українського війська, бойовим шляхом військової
частини, завданнями, які покладені на неї, бойовою технікою та озброєнням, умовами
повсякденного життя військовослужбовців.
Управління освіти міської ради; військова частина 2269, ОЗСП ЦТУ Національної
гвардії України; Олександрійський РТЦК та СП; загальноосвітні навчальні заклади.
Протягом року.
9. Організація та залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних
комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни.
Управління освіти міської ради, відділ молоді та спорту міської ради; військова частина
2269, ОЗСП ЦТУ Національної гвардії України; Олександрійський ОМТЦК та СП;
загальноосвітні навчальні заклади.
Протягом року.
10. Проведення роботи щодо добору кандидатів на посади викладачів предмету
«Захист України».
Управління освіти міської ради; Олександрійський РТЦК та СП.
Протягом року.
11. Організація і здійснення приписки юнаків 2006 року народження до міської
призовної дільниці. Проведення вивчення їх ділових, моральних, психологічних якостей,
стану здоров’я, фізичного розвитку, загальноосвітньої та спеціальної підготовки, сімейного
стану.
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Управління освіти міської ради; управління охорони здоров’я міської ради;
Олександрійський РТЦК та СП.
І квартал 2022 року.
12. Проведення інструктивно-методичних зборів з головою призовної комісії,
лікарями спеціалістами та іншими посадовими особами, залученими до роботи по
проведенню призову на строкову військову службу.
Голова призовної комісії; Олександрійський РТЦК та СП; комісія з призову.
І, 3 квартал 2022 року.
13. Проведення медичного огляду юнаків допризовного віку та призовників під час
приписки та підготовки до призову на строкову військову службу. Вживання заходів щодо
покращення якості проведення диспансеризації з метою раннього виявлення захворювань
для подальшого оздоровлення юнаків до досягнення призовного віку.
Управління охорони здоров’я міської ради; Олександрійський РТЦК та СП.
Протягом року.
14. Проведення тестування допризовної молоді з метою виявлення характерних
особистих якостей щодо подальшого призначення по родах, видах Збройних Сил України та
тестування по системах «Суїцид» та «Прогноз».
Управління освіти міської ради; Олександрійський РТЦК та СП.
Протягом року.
15. Організація надання допомоги навчальним закладам у створенні учбовоматеріальної бази та оновлення наочної агітації (плакати, листівки, пам’ятки) для проведення
військово-патріотичного виховання молоді та популяризації військової служби.
Управління освіти міської ради; військова частина 2269, ОЗСП ЦТУ Національної
гвардії України; Олександрійський РТЦК та СП.
Протягом року.
16. Підготовка міської призовної дільниці Олександрійського РТЦК та СП до роботи
під час проведення заходів весняної та осінньої призовних кампаній 2022 року та можливих
додаткових призовів.
Олександрійський РТЦК та СП.
Протягом року.
17. Організація забезпечення військово-лікарської комісії, що працює на призовній
дільниці, медикаментами, необхідним обладнанням та інструментарієм, іншими медичним
та господарським майном згідно з наказом Міністерства Оборони України
від 14.08.2008 № 402.
Управління охорони здоров’я міської ради; Олександрійський РТЦК та СП.
Протягом року.
18. Забезпечення організації та фінансування транспортного перевезення призовників
призовної компанії на строкову військову службу до лав Збройних Сил України в 2022 році
до обласного збірного пункту Кіровоградського обласного ТЦК та СП.
Виконавчий комітет міської ради, Олександрійський РТЦК та СП.
Протягом року.
19. Організація та проведення навчально-польових зборів з допризовною молоддю
згідно з програмою допризовної підготовки предмету «Захист України».
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Управління освіти міської ради; відділ молоді та спорту міської ради; військова частина
2269, ОЗСП ЦТУ Національної гвардії України; Олександрійський РТЦК та СП;
загальноосвітні навчальні заклади.
Квітень 2022 року.
20. Організація та проведення стрільб бойовими набоями з автоматичної зброї з
допризовною і призовною молоддю за сприяння та на базі військової частини 2269, для чого
виділити автотранспорт для перевезення допризовників і призовників на місце стрільб та
забезпечення необхідними засобами для проведення стрільб.
Управління освіти міської ради; військова частина 2269, ОЗСП ЦТУ Національної
гвардії України; Олександрійський РТЦК та СП; загальноосвітні навчальні заклади.
Квітень 2022 року.
21. Забезпечення Олександрійський РТЦК та СП папером, канцелярським приладдям,
статистичними та обліковими бланками, документацією для проведення приписки юнаків до
призовної дільниці та призову на строкову військову службу.
Виконавчий комітет міської ради; Олександрійський РТЦК та СП.
Січень 2022 року.
22. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду проведення
допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, підготовки її до служби
у Збройних Силах України, інших військових формуваннях.
Управління освіти міської ради; Олександрійський РТЦК та СП.
Протягом року.
Очікувані результати.
Виконання Програми дасть змогу своєчасно і якісно виконувати вимоги законів
України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення і виконання заходів з ведення військового обліку, підготовки допризовної
молоді до військової служби, проведення чергових призовів громадян на строкову військову
службу, проведення заходів з мобілізації, шефства над військовими підрозділами
Національної гвардії України.
Виконання Програми забезпечить:
- удосконалення та осучаснення системи військово-патріотичного виховання молоді;
- формування у допризовної молоді, призовників та військовозобов’язаних почуття
патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;
- виховання громадських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів
України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські
справи;
- формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки,
вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і
світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності
країни;
- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня
фізичної підготовки та витривалості;
- підвищення престижу військової служби, військово-професійної орієнтації молоді,
формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави
і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
- здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні
заклади і проходження військової служби за контрактом;
- проведення заходів військового обліку, якісного відбору громадян для призову на
строкову військову службу, службу за контрактом та призовом за мобілізацією, відсутність
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повернених військовослужбовців з військових частин за станом здоров’я, моральнопсихологічними та діловими якостями;
- удосконалення матеріально-технічної бази та задоволення соціально-побутових
потреб військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України;
- удосконалення матеріально-технічної бази Олександрійського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
VI. Координація та контроль за ходом виконання програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється керуючим справами виконавчого
комітету міської ради.
Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на
начальника Олександрійського РТЦК та СП.
Виконавчий комітет міської ради, управління освіти міської ради, відділ молоді та спорту
міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, управління економіки міської ради та
Олександрійський РТЦК та СП виступають відповідальними виконавцями, несуть
відповідальність за виконання Програми.
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ оборонної і
мобілізаційної роботи міської ради.
Головні розпорядники бюджетних коштів: виконавчі органи міської ради за
напрямками діяльності.
Відповідальні виконавці звітують про виконання Програми на сесії міської ради за
підсумками року.
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VII. Прогнозні розрахунки витрат на реалізацію міської програми
допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді,
організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022рік

№
з/п

Назва заходу

1
2
1. Проведення
змагань
з
військовоприкладних видів спорту, ігор оборонномасової
і
військово-патріотичної
спрямованості серед учнів (студентів),
допризовної молоді та молоді, що не
навчається.
2. Перевезення
допризовників
та
призовників для проведення навчальнопольових зборів
3. Організація харчування допризовників та
призовників
під
час
проведення
навчально-польових зборів
4.
Перевезення
представників
Олександрійського РТЦК та СП в
період вручення повісток з призову по
мобілізації та спільних груп військового
комісаріату і правоохоронних органів
для
розшуку
призовників
і
військовозобов’язаних, які ухиляються
від призову
5. Проведення медичного огляду юнаків під
час проведення приписки до призовної
дільниці
6. Витрати на проведення медичного
огляду юнаків під час проведення
призову юнаків до лав Збройних Сил
України (весна, осінь)
7. Витрати на проведення обстеження
юнаків під час проведення приписки до
призовної дільниці (10% від загальної
кількості юнаків)
8. Витрати на проведення обстеження
юнаків під час проведення призову
юнаків до лав Збройних Сил України
(весна, осінь) (10% від загальної
кількості юнаків)
9. Перевезення призовників на строкову
військову службу до лав Збройних Сил
України для проходження контрольної
медичної комісії

Кількість

3
5

Ціна за Потреба в Примітка
одиницю, коштах,
грн
грн
4
5
6
1000
5000

1

9000

9000

150

20

3000

25

400

10000

500

215

107500

200

215

43000

150х10
днів

177,71

88855

300х10
днів

177,71

53313

4

4500

18000
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10. Перевезення призовників на строкову
військову службу до лав Збройних Сил
України до обласного збірного пункту
Кіровоградського обласного ТЦК та СП
11. Проведення урочистих проводів до лав
Збройних Сил України
12. Ремонт класу перед польотних вказівок
військової частини 2269 Національної
гвардії України
13. Придбання меблів для класу перед
польотних вказівок:
стіл
стілець
шафа для одягу
14. Виготовлення стендів для окремого
загону спеціального призначення ЦТУ
Національної гвардії України
15. Оновлення
та
удосконалення
матеріально-технічної бази ведення
електронного обліку та зберігання
облікових даних призовників
та
військовозобов’язаних, обслуговування
та ремонт обчислювальної техніки
Олександрійського РТЦК та СП
16. Фінансування поштових послуг

Продовження таблиці
5
6
56000

3
16

4
3500

2

2750

1

304572

304572

28
56
1

2000
800
2400

58350
44800
2400
9850

1

20000

20000

100

10

1000

17. Придбання канцелярського приладдя

3

2000

6000

18. Придбання поліграфічних бланків

3

1000

3000

19. Придбання господарчих матеріалів для
призовної дільниці
20. Виготовлення
(придбання)
засобів
наочної
агітації
з
популяризації
військової служби за контрактом та
військово-патріотичного спрямування
21. Придбання стільців для призовної
дільниці
22. Витрати
на
придбання
метало
пластикових дверей для приміщень
Олександрійського РТЦК та СП
23. Разом:

2

300

600

4

2000

8000

15

650

9750

6

11780

70680

5500

10

938170

