ЗАТВЕРДЖЕНО
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(V сесія VІІ скликання)

ПРОГРАМА
забезпечення призову молоді Валківського району
до Лав Збройних Сил України
на 2016 -2020 роки
І. ВСТУП.
Програма розроблена відповідно до Закону України „Про військовий
обов’язок і військову службу” від 18.06.1999 року, Положення про
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу (затвердженого постановою Кабінета Міністрів України № 352 від
21.03.2001 року та внесення змін до положення № 1841 від 27.12.2006 року),
передбачає досягнення максимальної взаємодії місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування з районним військовим
комісаріатом по забезпеченню виконання заходів, пов’язаних з виконанням
військового обов’язку громадянами Валківського району.
Впродовж багатьох років фінансування по приписці до призивної
дільниці,а також призов на строкову службу з державного бюджету
проводиться вкрай незадовільно і фактично виконувалися на кошти, що
виділялись з обласного, районного бюджетів, а також завдяки благодійній
допомозі підприємств і організацій району.
Тому назріла об’єктивна необхідність розробити програму, яка б
забезпечила виконання державних завдань, пов’язаних із виконанням
військового обов’язку.

ІІ. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ
Станом на 1 січня 2016 року у Валківському районному військовому
комісаріаті перебувае на обліку 718 громадян призовного віку, 1997
військовозобов’язаних і 364 офіцерів запасу.Приписано до призовної
дільниці у січні – березні 2016 року 107 призовників 1999 року народження.
У зв’язку з поступовим переходом комплектування Збройних Сил
України військовослужбовцями за контрактом на райвійськкомат покладені
завдання по агітації та відбору кандидатів на службу за контрактом з числа
військовозобов’язаних для служби в Збройних Силах України та у
миротворчих підрозділах, які Україна виділяє згідно своїх міжнародних
зобов’язань.
Так, у 2015 році наряд на призов на строкову військову службу склав 44
чоловіка, наряд на призов на службу за контрактом склав 19 чоловік.

Планове завдання на призов на службу на службу за контрактом на 1-й
квартал 2016 року складав 20 чоловік.
Виконання цих завдань потребує нових підходів до роботи.Необхідно
забезпечувати відпрацювання наглядної агітації, її своєчасне оновлення
згідно з вимогами часу, забезпечення рекламної кампанії в засобах масової
інформації, підвищення престижу служби в Збройних Силах України.
Стан медичного обстеження призовників за останні роки свідчить, що з
року в рік, на жаль, кількість непридатних до військової служби, а також
хворих, що потребують лікування зростає. Це потребує додаткових коштів
на обстеження призовників, їх доставку на обстеження відповідними
медичними комісіями.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Програма матеріального забезпечення призову молоді Валківського
району до лав Збройних Сил України у 2016-2020 роки є логічним
продовженням державної та регіональної політики щодо підвищення
обороноздатності держави. Програма базується на принципах залучення до
виконання зазначених завдань всіх рівнів органів державної та місцевої
виконавчої влади, підприємств і організацій району.
Метою Програми є удосконалення системи військово-патріотичного
виховання призовників, забезпечення виконання планів підвищення
обороноздатності нашої держави та формування в молоді та населення
свідомого ставлення до виконання конституційного обов’язку щодо захисту
Вітчизни, набуття високих ділових, моральних і фізичних якостей,
виховання позитивного відношення до військової служби і військових
професій.
IV. ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
1. Забезпечити проведення допризивної підготовки молоді відповідно до
програм, затверджених Міністерством освіти і науки України і погоджених
з Міністерством оборони України.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Сектор взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної та режимно-секретної
роботи РДА,
районний військовий комісаріат.
Постійно.

2. Проводити роботу щодо подальшого удосконалення системи військовопатріотичного виховання молоді за соціальним, військовим,
психолого-педагогічним, правовими напрямами.

Відділ освіти районної державної адміністрації.
Сектор взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної та режимно-секретної
роботи РДА.
Районний військовий комісаріат.
Постійно.
3. З метою патріотичного виховання молоді організовувати проведення та
участь юнаків допризовної молоді у зльоті допризовників „Під покровом Божої
Матері”.
Відділ освіти райдержадміністрації
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Районний військовий комісаріат.
14 жовтня щороку.
4. Забезпечити військовий комісаріат статистичними та обліковими бланками,
документацією для проведення приписки юнаків до призовних пунктів.
Районний військовий комісаріат.
Перше півріччя поточного року.
5.Забезпечити медичні комісії медикаментами, необхідним обладнанням та
інструментарієм, іншим медичним та господарським майном.
КЗОЗ ”Валківська центральна районна лікарня”.
Протягом року.
6. Здійснювати автотранспортне перевезення призовників та його
фінансування під час підготовки та проведення призовних кампаній 2016 –
2020 років за рахунок місцевого бюджету.
Сектор взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної та режимно-секретної
роботи РДА.
Фінансове управління райдержадміністрації.
Районний військовий комісаріат.
Під час призовних кампаній..
7. Забезпечити районний збірний пункт телефонно-телеграфним та поштовим
зв’язком .
Цех електрозв’язку № 1.
Фінансове управління райдержадміністрації.
Протягом року.
8. Проводити тестування допризовної молоді з метою виявлення характерних
особистісних якостей щодо подальшого призначення по родам, видам
Збройних Сил України та тестування по системам „Суїцид” і „Прогноз”.
Районний військовий комісаріат.
Протягом року .

9. Підготувати районний збірний призовний пункт до роботи під час
проведення заходів весняної та осінньої призовних кампаній у 2016 -2020
роках
Сектор взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної та режимно-секретної
роботи РДА.
Фінансове управління райдержадміністрації.
Районний військовий комісаріат.
КЗОЗ «Валківська центральна районна лікарня»
Протягом року.
10. Сільським, селищним, міському головам забезпечити своєчасне та
організоване прибуття юнаків призовного віку для проходження медичної
комісії згідно графіку її проведення.
Міська, селищні та сільські ради.
Згідно плану.
11. Здійснювати фінансування заходів Програми і призовних компаній за
рахунок коштів районного та місцевих бюджетів.
фінансове управління райдержадміністрації.
щороку до травня і жовтня місяця.
V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів районної Програми забезпечення призову молоді
Валківського районну до лав Збройних Сил України передбачається за рахунок
коштів районного, місцевих бюджетів, виходячи із реальних можливостей та з
інших джерел , не заборонених чинним законодавством України.
На виконання районної Програми передбачається всього 150 000 грн.
ОРІЄНТОВАНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ:

2016 рік - 30,0 тис. грн.
2017 рік - 30,0 тис. грн.
2018 рік - 30,0 тис. грн.
2019 рік - 30,0 тис. грн.
2020 рік - 30,0 тис. грн.
VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація заходів Програми забезпечить :
- перевезення призовників району на обласну медичну комісію;
- перевезення призовників до обласного збірного пункту згідно плану
відправок;

- виготовлення і друкування бланків, необхідних для забезпечення
призовної кампанії;
- покращення штучного освітлення в приміщеннях призовної дільниці;
- виготовлення (уточнення) наглядної агітації для призову молоді;
- придбання канцелярських товарів для забезпечення призовної кампанії
VII. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ .
Загальний контроль за реалізацією Програми здійснюється Валківською
районною радою шляхом постійного щоквартального моніторингу стану
виконання її заходів.
Контроль за ходом виконання Програми здійснюють постійні комісії
районної ради з гуманітарних питань, соціальної політики, депутатської
діяльності, розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку та
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної
діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики
Інформація про підсумки виконання Програми буде заслухана на
пленарному засіданні сесії районної ради.

Заступник голови районної ради

Ю. Яцина

