СТАВИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20 травня 2020 року

смт Ставище

№ 114

Про схвалення в новій редакції проєкту
комплексної районної Програми
організації, забезпечення військовооблікової роботи, підготовки,
проведення призову громадян на
військову службу та проведення відбору
громадян на військову службу за
контрактом в Ставищенському районі
на 2020-2024 роки
Відповідно до Конституції України, законів України ,,Про місцеві
державні адміністрації”, ,,Про оборону України”, ,,Про військовий обов’язок і
військову службу”, ,,Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,
Указу Президента України від 01 травня 2014 року № 447/2014 ,,Про
заходи щодо підвищення обороноздатності держави”, Положення про
військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 405), 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 (із змінами), Положення про військові комісаріати, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 389
(із змінами), Положення про проходження громадянами України військової
служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента від 10
грудня 2008 року № 1153/2008 (із змінами), Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921
(із змінами) та з метою визначення та достатнього забезпечення на території
Ставищенського району заходів військово-патріотичного виховання молоді,
виконання на більш якісному і ефективному рівні приписки громадян до
призовної дільниці, забезпечення призову та роботи районної призовної
дільниці, комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань
призовними та мобілізаційними ресурсами, технікою національної економіки,
прийняття громадян на військову службу за контрактом, вирішення питань
військового обліку людських та транспортних ресурсів:

2

1. Схвалити в новій редакції проєкт комплексної районної Програми
організації, забезпечення військово-облікової роботи, підготовки, проведення
призову громадян на військову службу та проведення відбору громадян на
військову службу за контрактом в Ставищенському районі на 2020-2024 роки
(далі – Програма), що додається.
2. Відділу управління персоналом, організаційної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату Ставищенської районної державної
адміністрації подати проєкт Програми на розгляд сесії Ставищенської районної
ради у відповідності до встановленого порядку.
3. Управлінню фінансів Ставищенської районної державної адміністрації,
сільським та селищній раді після затвердження сесією Ставищенської районної
ради в установленому порядку Програми, при затвердженні на наступні роки
бюджету передбачати кошти на фінансування заходів Програми з урахуванням
реальних можливостей і пріоритетів районного бюджету.
4. Виконавцям, що зазначені у цьому розпорядженні, про його виконання
інформувати Ставищенську районну державну адміністрацію до 01 лютого
щорічно на протязі терміну дії Програми.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Ставищенської районної державної адміністрації
Сергія Кошіля.

Голова адміністрації

В. РЕПЕТА
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Перший заступник голови
Ставищенської районної державної адміністрації

С. КОШІЛЬ

Начальник управління фінансів
Ставищенської районної державної адміністрації

Л. БАНДУРА

Головний спеціаліст відділу управління персоналом,
організаційної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату
Ставищенської районної державної адміністрації

О. СТЕЦЕНКО

Керівник апарату
Ставищенської районної державної адміністрації

Т. ШАЛІЄВСЬКА

Начальник відділу юридичного забезпечення,
документування та з питань контролю
Ставищенської районної державної адміністрації

О. КІВШАР

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення,
документування та з питань контролю апарату
Ставищенської районної державної адміністрації

О. КУХАРЧУК
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СХВАЛЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ставищенської
районної державної адміністрації

рішення сесії Ставищенської
районної ради
скликання

від 20.05.2020 р. № 114

від 26.05.2020 р. № 565

Комплексна районна Програма організації, забезпечення військовооблікової роботи, підготовки, проведення призову громадян на військову
службу та проведення відбору громадян на військову службу за контрактом в
Ставищенському районі на 2020-2024 роки

смт Ставище
2020
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ПАСПОРТ
комплексної районної Програми організації, забезпечення військовооблікової роботи, підготовки, проведення призову громадян на військову службу
та проведення відбору громадян на військову службу за контрактом в
Ставищенському районі на 2020-2024 роки
1

Ініціатор розробки Програми

Ставищенський
комісаріат

районний

військовий

Дата,
номер
і
назва
розпорядчого
документу
2
органу виконавчої влади про
розробку Програми
Розробник Програми
Ставищенський
районний
військовий
3
комісаріат
4
Співрозробник Програми
Відповідальний виконавець
Ставищенський
районний
військовий
5
комісаріат
Учасники (співвиконавці)
Відділи
управління
персоналом,
Програми
організаційної, мобілізаційної та режимно –
секретної роботи апарату Ставищенської
районної державної адміністрації, фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
Ставищенської
районної
державної
адміністрації, культури, молоді та спорту
6
Ставищенської
районної
державної
адміністрації,
Ставищенське
відділення
поліції Сквирського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Київській
області, виконавчі комітети, селищної та
сільських рад, підприємства, установи та
організації Ставищенського району незалежно
від форм власності
7
Термін реалізації Програми
4 роки (2020-2024 роки)
7.1
Етапи виконання Програми
Щороку, протягом 2020-2024 років
Перелік бюджетів, які беруть
Районний бюджет, селищний, сільські
8
участь у виконанні Програми
бюджети та інші джерела не заборонені
законодавством
Загальний обсяг фінансових
ресурсів для реалізації
9
Програми (всього), у тому
числі
в тому числі бюджетних
9.1
коштів
в тому числі коштів районного
9.2
бюджету
Перелік основних джерел
Районний бюджет, селищний, сільські
10
фінансування Програми
бюджети та інші джерела не заборонені
законодавством
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І. Загальна частина
Комплексна районна Програма організації, забезпечення військовооблікової роботи, підготовки, проведення призову громадян на військову
службу та проведення відбору громадян на військову службу за контрактом в
Ставищенському районі на 2020-2024 розроблена з метою реалізації Закону
України „Про військовий обов’язок і військову службу”:
глава І, стаття 1 „Військовий обов’язок” пункт 7;
глава ІІ, стаття 8 „Підготовка до військової служби” пункти 1, 2, 4;
глава ІІІ, стаття 16 „Призовні комісії” пункт 3;
глава ІV, стаття 33 „Загальні правила військового обліку” пункту 2;
глава X, стаття 43 „Фінансове і матеріальне забезпечення заходів,
пов’язаних з організацією військової служби і виконання військового
обов’язку” пункти 1, 4.
Постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352
„Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову
службу за контрактом”.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
покращення якості допризовної підготовки молоді Ставищенського
району;
підвищення рівня патріотичного виховання молоді Ставищенського
району;
покращення якості проведення приписки, призову громадян України на
строкову військову службу та прийому громадян на військову службу за
контрактом.
ІІІ. Завдання Програми
Завданнями Програми є:
покращення якості приписки та проведення якісного призову громадян на
строкову військову службу та прийому громадян на військову службу за
контрактом;
проведення якісного медичного обстеження та лікування призовників
Ставищенського району;
здійснення фінансування сільськими та селищною радою відшкодування
послуг лікарям – спеціалістам, під час проведення медичного огляду громадян,
що підлягають призову;
100-відсоткового виконання плану призову громадян Ставищенського
району на строкову військову службу;
забезпечення роботи медичної та призовної комісій;
недопущення зриву засідань призовної комісії;
підвищення якості оформлення документів на призовників;
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проведення якісного вивчення призовників, військовозобов’язаних,
кандидатів на військову службу за контрактом та їх морально-ділових якостей;
якісне формування команд, відправка їх на обласний збірний пункт та до
навчальних центрів Збройних Сил України;
організація допризовної підготовки юнаків та проведення стрільб з
допризовниками Ставищенського району;
проведення роботи по розшуку призовників, які ухиляються від призову
на строкову військову службу та проходження призовної комісії.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування
Виконання Програми здійснюватиметься шляхом проведення заходів із
забезпечення військово-облікової роботи, підготовки, проведення призову
громадян на військову службу та проведення відбору громадян на військову
службу за контрактом в тому числі забезпечення доставки призовників та
військовозобов’язаних до збірних пунктів, місць дислокації військових частин,
навчальних центрів Збройних Сил України, покращення умов проведення цих
заходів шляхом фінансування з районного та місцевих бюджеті і забезпечення,
в результаті цього, належної життєдіяльності призовної дільниці
Ставищенського району.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету, селищного, сільських бюджетів та інші джерела не
заборонені законодавством передбачених на відповідний рік, зокрема для:
підготовки молоді до служби в Збройних Силах України, військовопатріотичного виховання, проведення приписки до призовної дільниці
Ставищенського району, оплати функціонування позаштатної постійно діючої
військово-лікарської комісії Ставищенського РВК, призову на строкову
військову службу та прийому на військову службу за контрактом;
налагодження координації та забезпечення взаємодії органів влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою
проведення призову в Ставищенському районі.
Фінансування Програми також може здійснюватися з інших джерел,
якщо це передбачено чинним законодавством.
V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
виконати Закон України від 04 квітня 2006 року „Про військовий
обов’язок і військову службу”;
виконати постанову Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року
№ 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом”;
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виконати Укази Президента України про призов громадян України на
строкову військову службу в 2016-2020 роках;
підвищити якість патріотичного виховання молоді Ставищенського
району;
підвищити якість медичного обстеження та лікування призовників
Ставищенського району;
підвищити роботу з вивчення морально-психологічних якостей
призовників;
виконувати доручення вищестоящих органів у повному обсязі та у
встановлені терміни;
направити до лав Збройних Сил України (виконання конституційного
обов’язку) молодь Ставищенського району, яка за своїми моральнопсихологічними та фізичними якостями придатна для проходження військової
служби.

VІ. Напрямки діяльності і заходи Програми
№
п/п

1

2

Найменування заходу

Виконавець

Термін
виконання

Проведення військовопатріотичних та
культурнопросвітницьких заходів
для призовної молоді з
нагоди Дня Перемоги,
Збройних Сил України

Відділ культури,
молоді та спорту
Ставищенської
районної державної
адміністрації,
РЦСССДМ

2020-2024
років

Проведення днів
призовника, урочистих
проводів призовників у
Збройні Сили України

Відділ культури,
молоді та спорту
Ставищенської
районної державної
адміністрації,
РЦСССДМ

2020-2024
років

Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн..
роки

всього

20202024 в
т. ч.

не потребує
фінансуван
ня

В т.ч. за джерелами
фінансування
Районний бюджет,
Інші
селищний та сільські джерела
бюджети
-

2020
2021
2022
2023
2024

20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024

не потребує
фінансуван
ня

-

Очікуванні
результати

Підвищення
рівня військовопатріотичного
виховання молоді
Ставищенського
району

Підвищення
рівня поваги до
військової
служби молоді в
Збройних Силах
України

11

3

4

Організація діяльності
консультативного
пункту при РВК з метою
надання соціальних
послуг призовній
молоді. Робота групи
професійнопсихологічного відбору
по вивченню
особистості призовників
за місцем їх
проживання, навчання,
роботи

РЦСССДМ,
відділ освіти
Ставищенської
районної державної
адміністрації

2020-2024
років

Пропагування та
агітація щодо
проходження строкової
військової служби,
вступу до ВВНЗ та
військової служби за
контрактом

Ставищенський
районний
військовий
комісаріат

2020-2024
років

20202024 в
т. ч.

не
потребує
фінансуван
ня

-

не
потребує
фінансуван
ня

-

-

2020
2021
2022
2023
2024

20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024

-

Підвищення
престижу
військової
служби,
військова
професійна
орієнтація
молоді,
формування і
розвиток
мотивації,
спрямованої на
підготовку до
захисту
Української
держави і служби
у Збройних
Силах України та
інших військових
формуваннях
Формування
прагнення у
юнаків до
оволодіння
військовими
знаннями,
відповідного
рівня фізичної
підготовки та
витриманості

12

5

6

7

Проведення заходів
щодо оповіщення,
розшуку осіб, що
ухиляються від призову
на строкову військову
службу до Збройних
Сил України, перевірки
правильності ведення
військового обліку на
території району, в тому
числі оплата
транспортних послуг та
придбання пальномастильних матеріалів

Ставищенський
районний
військовий
комісаріат, відділ
фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
Ставищенської
районної державної
адміністрації

2020-2024
років

Оформлення наочної
агітації щодо призову на
військову службу та
військової служби за
контактом
(виготовлення грамот,
стендів, карт, схем та
плакатів)

Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
Ставищенської
районної державної
адміністрації

2020-2024
років

Оплата послуг зв’язку
пов’язаного з призовом
на військову службу
(поштових відправлень,
службової
кореспонденції,
придбання конвертів,
марок тощо)

Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
Ставищенської
районної державної
адміністрації

2020-2024
років

20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024

-

10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0

20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024
20202024 в
т. ч.

5,0
5,0
5,0
5,0

2020
2021
2022
2023
2024

1,0
1,0
1,0
1,0

5,0
5,0
5,0
5,0

Забезпечення
належного обліку
юнаків
допризовного
призовного віку

Підвищення
престижу щодо
служби у
Збройних Силах
України

Якісне
забезпечення
організації
призову
1,0
1,0
1,0
1,0

13

7

8

9

Оплата транспортних
послуг по перевезенню
призовників на
військову службу та
кандидатів на військову
службу за контрактом

Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
Ставищенської
районної державної
адміністрації

2020-2024
років

Виготовлення
Статистичних бланків,
відомостей, журналів та
іншої документації для
організації та
проведення призову на
військову службу та
відправки до Збройних
Сил України
призовників

Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
Ставищенської
районної державної
адміністрації

2020-2024
років

Придбання
канцелярського та
письмового приладдя і
матеріалів для роботи
призовної та медичної
комісії (папір, зошити,
ручки, олівці тощо)

Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
Ставищенської
районної державної
адміністрації

2020-2024
років

20182021 в
т. ч.
2018
2019
2020
2021

70,0
70,0
70,0
70,0

70,0
70,0
70,0
70,0

20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024

4,0
4,0
4,0
4,0

4,0
4,0
4,0
4,0

20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024

3,0
3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0
3,0

Вчасна та
безперебійна
доставка
призовників на
військову службу
та кандидатів на
військову службу
за контрактом

Якісний та
своєчасний
призов
призовників на
військову службу

Якісний та
своєчасний
призов
призовників на
військову службу

14

10

11

12

Придбання витратних та
інших матеріалів до
комп’ютерної техніки та
оргтехніки,обслуговуван
ня комп’ютерної
техніки, (картриджів,
тонерів, дисків,
монтажних та
комунікаційних панелей
тощо)
Фінансування роботи
позаштатної постійно
діючої військоволікарської комісії
Ставищенського РВК

РАЗОМ

Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
Ставищенської
районної державної
адміністрації

2020-2024
років

Сільські та
селищна ради

2020-2024
років

20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024
20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024
20202024 в
т. ч.
2020
2021
2022
2023
2024

5,0
5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0
5,0

475

475

95
95
95
95
95

95
95
95
95
95

965

193,0
193,0
193,0
193,0
193,0

Якісне
забезпечення
організації
призову на
військову службу

Визначення
медичної та
психологічної
придатності
особи до
проходження
військової
служби

VІ. Ресурсне забезпечення
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.

Обсяг коштів для
фінансування
Програми
Загальний обсяг
ресурсів
В тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Районний бюджет
Селищний та сільські
бюджети
Кошти не бюджетних
джерел фінансування

Термін дії Програми

Всього витрат
2024

2020 2021 2022 2023
193

193

193

193

193

965

98
95

98
95

98
95

98
95

98
95

490
475

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Передбачається поетапне виконання заходів щодо реалізації Програми на
2020-2024 роки та можливість внесення необхідних корективів.
Організаційне супроводження програми здійснює відділ з питань
внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційнооборонної роботи апарату Ставищенської районної державної адміністрації.
Виконавцями Програми є: управління та відділи Ставищенської районної
державної адміністрації, органи місцевого самоврядування Ставищенського
району, підприємства установи та організації незалежно від форм власності та
Ставищенський районний військовий комісаріат.
Загальний контроль забезпечує Ставищенська районна державна
адміністрація.
Джерелами фінансування Програми є кошти районного бюджету,
селищного, сільських бюджетів та інші джерела не заборонені чинним законом.
Виконавці, що зазначені у Програмі щорічно до 01 лютого інформують
Ставищенську районну державну адміністрацію та Ставищенську районну раду
про хід виконання запланованих заходів. За необхідності, питання виконання
заходів Програми виноситься на розгляд колегії Ставищенської районної
державної адміністрації та сесії Ставищенської районної ради.

