
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської міської ради 
___ ______________ 2015  
№____ 

 
Міська цільова Програма  
"Призовник" на 2015 рік 

 

1. Загальна характеристика програми 
 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Головний спеціаліст з мобілізаційної 
роботи Кіровоградської міської ради 

2 Відповідальний виконавець 
Програми 

Головний спеціаліст з мобілізаційної 
роботи Кіровоградської міської ради 

3 Термін реалізації Програми Протягом 2015 року 
4 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 
виконанні програми 

1. Основний - місцевий бюджет; 
2. Додатковий - залучені за рахунок 
спонсорів та благодійних організацій  

5 Розробник програми Головний спеціаліст з мобілізаційної 
роботи Кіровоградської міської ради 

6. Учасники Програми 1. Головний спеціаліст з мобілізаційної 
роботи Кіровоградської міської ради 
2. Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 
3. Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
4. Відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 
5. Відділ сім’ ї  та молоді  
Кіровоградської міської ради 
6. Відділ по роботі із засобами масової 
інформації Кіровоградської міської ради 
7. Кіровоградський об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів необхідних для 
реалізації Програми 

На 2015 рік 22800,00 грн  

усього  
у тому числі коштів з 
державного бюджету 

 

коштів з обласного 
бюджету 

 

коштів з місцевого 
бюджету 

22800,00 грн 

7. 

залучених коштів  
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2. Загальні положення Програми 

 
Підготовка молоді до військової служби та призов громадян на 

строкову військову службу з метою комплектування військ молодим 
поповненням завжди був важливим елементом будівництва Збройних Сил 
України та підтримки їх в боєздатності. 

Ще більшого значення це питання набуває сьогодні у зв’язку з 
реалізацією Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил 
України, яка передбачає до 2016 року поетапний період до повного 
комплектування посад солдатів і матросів, сержантів та старшин 
військовослужбовцями за контрактом. 

Вирішити ці питання у сучасних економічних умовах, враховуючи, що 
через міську призовну дільницю під час приписки 17-річних юнаків та двох 
призовів у рік (весною та восени) проходить понад 1200 призовників, без 
фінансування з місцевого бюджету якісної реалізації даної програми 
неможливо. Тим паче, що таке фінансування передбачене пунктами 2, 3, 4 
статті 43 Закону України  "Про військовий обов’язок і військову службу". 

Протягом останніх років видатки на забезпечення роботи призовної 
дільниці не виділялися з бюджету міста, що не дозволяло організовано та 
якісно виконувати наряди Кіровоградської обласної державної адміністрації 
та Кіровоградського обласного військового комісаріату. 

Виникали проблеми у здійсненні якісної приписки юнаків, 
проходження медичних комісій, морально-психологічної, фізичної, 
військово-спеціальної підготовки молоді до лав Збройних Сил України. 

Для вирішення проблемних питань щодо покращення організації 
підготовки громадян до військової служби, проведення приписки молоді до 
призовної дільниці, призову на строкову військову службу діє досить 
досконала нормативно-правова база, а саме: Конституція України, Закони 
України "Про оборону", "Про військовий обов’язок і військову службу", 
постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1841 "Про 
внесення змін до Положення про підготовку і проведення призову громадян 
України на строкову військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом". 

 
3. Мета й основні завдання Програми 

 
Мета Програми – матеріально – технічне забезпечення спільної роботи 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
Кіровоградського об’єднаного міського військового комісаріату, 
правоохоронних органів, управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради, управління освіти Кіровоградської міської ради, відділу 
культури і туризму Кіровоградської міської ради, відділу сім’ ї  та молоді 
Кіровоградської міської ради, громадських організацій міста Кіровограда по 
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підготовці молоді до військової служби, приписці юнаків до призивної 
дільниці та їх призову на строкову військову службу. 

Основними завданнями Програми є: 
- якісна підготовка та проведення приписки молоді до міської 

призовної дільниці, виявлення захворювань особливо прихованих форм та 
небезпечних хвороб під час первинного медичного обстеження призовників; 

- якісна підготовка та проведення призовів громадян на строкову 
військову службу, ретельне вивчення стану здоров’я призовників; 

- проведення військово-патріотичного виховання з громадянами всіх 
категорій, підвищення загальноосвітнього рівня призовників; 

- підвищення рівня морально-психологічної, фізичної, військово-
спеціальної підготовки допризовної молоді 

- прищеплювати призовникам та розвивати у них відчуття гордості за 
Збройні Сили України; 

- впровадження, розвиток та підтримка військово-спортивних та 
спеціальних ігор і заходів в навчальних закладах міста; 

- удосконалення системи відбору, підготовки та порядку направлення 
команд для проходження строкової військової служби та військової служби 
за контрактом. 

 
4. Механізм досягнення головної мети та термін дії Програми 

 
Досягнення головної мети Програми передбачається здійснити шляхом 

забезпечення організованої, спільної підготовки та проведення в місті 
приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та 
військову службу за контрактом. 

Виконання даної Програми передбачається здійснювати протягом 2015 
року, підготовчий протягом звітного року, виконавчий у два етапи: 

- весняний призов (березень-травень); 
- осінній призов (вересень-листопад). 
Строк завершення реалізації програми 25 грудня 2015 року. 
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2015 року. 
Орієнтовна потреба у фінансових ресурсах на 2015 рік становить 

22800,00 грн 
Ресурсне забезпечення реалізації Програми у 2015 році наведено у 

додатку. 
 

5. Заходи Програми 
 
З метою забезпечення виконання окремих завдань та цієї Програми в 

цілому розроблено план заходів щодо реалізації програми "Призовник" на 
2015 рік, визначено орієнтовні суми коштів на їх реалізацію, встановлено 
конкретні терміни їх виконання та визначено відповідальних виконавців.  
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6. Система управління та контролю за заходами виконання Програми 
 

Основними напрямками контролю за реалізацією передбачених у 
Програмі заходів  є: 

- звітність про стан виконання відповідних розділів Програми перед 
Кіровоградською міською радою та її виконавчим комітетом – 1 раз на 
півріччя; 

- аналіз ходу виконання Програми та вжиття додаткових заходів, 
спрямованих на досягнення її мети. 
 
 
 
Секретар міської ради                    І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Охріменко 24 52 97 


