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ПРОГРАМА

з  організації проведення підготовчих  заходів та проведення

призову громадян України на строкову військову службу  по

Комсомольській селищній раді  у 2020 – 2022 роках

                           



Загальні положення
 
          Програма розроблена відповідно до Закону України « Про місцеві державні 
адміністрації», « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військовий обов’язок 
і військову службу» № 3402-IV від 08.02.2006 року , Постанови Кабінету Міністрів 
України 21.03.2002 року № 352 « Про затвердження Положення про підготовку і 
проведення призову громадян України на строкову військову службу».                          

Мета та основні завдання Програми

         Метою Програми є :

1. Реалізація основних напрямків удосконалення організації проведення 
підготовчих заходів та проведення призову громадян України на строкову 
військову службу по Комсомольській селищній раді

2. Забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної 
підготовки молоді до захисту Вітчизни.

3. Удосконалення форм і методів навчання молоді основ військової справи.
4. Формування і молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, 

готовності до виконання конституційного обов’язку щодо захисту 
національних інтересів України. 

           Основними завданнями реалізації Програми з організації та проведення призову   
громадян України по Комсомольській селищній раді  на строкову військову службу є: 

1. Ознайомлення призовників з основними положення Конституції України про
захист Вітчизни, Законів України « Про оборону України» , « Про військовий
обов’язок і військову службу», інших нормативно-правових актів з питань 
оборони та проходження військової служби. 

2. Здійснення заходів щодо організації підготовки до військової служби та 
призову громадян України на строкову військову службу ( оповіщення, 
проходження районної військово-лікарської комісії). 

3. Забезпечення якісного виконання планового завдання з призову громадян 
України на строкову військову службу, згідно Указів президента України та 
Постанови КМУ.

Заходи спрямовані на забезпечення виконання Програми

1. Проведення роботи щодо удосконалення системи військово-патріотичного 
виховання молоді за соціальним, військовим та правовим напрямками.



2. Залучання молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, 
пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни, учасників 
АТО.

                                                                                                     

3. Забезпечення фінансування роботи районної призовної дільниці під час 
проведення заходів весняної та осінньої підготовки молоді до приписки та 
призову громадян України на строкову військову службу у 2020-2022 роках.

Фінансове і матеріальне забезпечення реалізації Програми

   Фінансове забезпечення заходів Програми з організації проведення підготовчих 
заходів та проведення призову громадян України на строкову військову службу 
по Комсомольській селищній раді у 2020-2022 роках здійснюється в межах 
призначень передбачених ст. 43 Закону України « Про військовий обов’ язок і 
військову службу» , ст. 36 п.1 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні» .  

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення
 

№ 
з/п

Видатки Одиниц
я виміру

2020 2021 2022

1 Забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами та технічними рідинами 
(бензин) для проведення оповіщення, 
розшуку та доставки призовників до 
призовної дільниці під час призовної 
кампанії

тис. грн. 15.0 15.0 15.0

                     Результати, очікувані від виконання Програми 

Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної 
підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на 
основі українських національно-історичних традицій, сформувати у свідомості 
юнаків необхідність захисту держави.

Секретар селищної ради                                                            Галина КУЦЕНКО


