
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.02.2017 № 19-12/VII
м. Золотоноша

Про міську цільову програму „Призовна дільниця” на 2017-2019 роки

З метою підвищення ефективності роботи з підготовки молоді до
строкової військової служби та її призову, відповідно до ч.1, ч.2 ст.43 Закону
України „Про військовий обов’язок і військову службу”, п.17 ст.91 Бюджетного
кодексу України, враховуючи лист (14.02.2017 № 291), керуючись п. 22 ч. 1
ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму „Призовна дільниця” на 2017-2019
роки (далі – Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської
ради (Степовенко Г.А.) при формуванні бюджету міста в межах наявних
фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і
міською радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми.

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну
комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного
обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Зубенко 53900
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Додаток
до рішення міської ради
від 21.02.2017 № 19-12/VII

Міська цільова програма
„Призовна дільниця” на 2017 – 2019 роки

1. Загальні положення

Підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову
військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням
завжди були важливим елементом будівництва Збройних Сил України та
підтримки їх боєздатності.

Вирішити ці питання у сучасних економічних умовах, враховуючи, що
через призовну діяльність міста під час приписки 17-літніх та двох призовів у
рік 18-літніх до 27 років проходить понад 25 тисяч призовників, без
фінансування з місцевого бюджету не можливо. Тим більше, що таке
фінансування передбачене, як додаткове, ч.1 ст.43 закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу».

Витрати на військово-патріотичне виховання молоді, підготовку її до
захисту Батьківщини і призов на строкову службу згідно п.5 ч.1 ст.87
Бюджетного кодексу України не можуть фінансуватися, тому що жодна з
призовних дільниць районів та міст не належить Міністерству оборони
України, а всі вони перебувають на балансі підприємств або місцевих органів
влади чи самоврядування. На призовних дільницях працюють призовні комісії
міста на чолі з заступниками міських голів, а також медичні комісії, до складу
яких входять лікарі лікувальних закладів міста. Медичні комісії проводять
медичний огляд не військовослужбовців, а жителів міста – юнаків 14-17 та 18
років, реально проводячи, таким чином, постійну диспансеризацію чоловічої
частини населення, яку, окрім військкоматів, ніхто не проводить, при цьому до
60 відсотків захворювань в юнаків вперше виявлені під час таких оглядів.

Враховуючи виключну можливість роботи з підготовки молоді до
військової служби і необхідність фінансування роботи призовної дільниці
міста, та з метою виконання Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», доцільно затвердити міську цільову програму «Призовна
дільниця» на 2017-2019 роки (далі – Програма).

ІІ. В рамках Програми передбачається здійснення таких основних заходів:

1. сприяти належній роботі міських призовних комісій щодо:
- забезпечення медичного огляду призовників;
- виконання рішення про призов громадян на строкову військову

службу;
- об’єктивного вирішення питань про надання відстрочки від призову на

строкову військову службу;
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- направляти до відповідних правоохоронних органів матеріалів на
призовників, які ухиляються від призову на строкову військову
службу.

Міськвиконком
Золотоніський РВК
Золотоніський МВП ГУНП в
Черкаській області

 2. Організувати кваліфікований підбір лікарів та середнього медичного
персоналу для роботи на міській призовній дільниці під час приписки та
призову.

Центральна районна лікарня
Золотоніський РВК

 3. Вживати заходів щодо забезпечення роботи міської призовної дільниці
необхідним медичним інструментарієм, медикаментами, медичним та
господарським майном, необхідним для медичного огляду призовників під час
проведення приписки та призову.

Міськвиконком
Центральна районна лікарня
Золотоніський РВК

 4. Забезпечувати в установленому порядку військовий комісаріат
приміщенням для призовного пункту, відповідною комп’ютерною та
оргтехнікою.
                                                                                   Золотоніський РВК

  5. Сприяти проведенню передплати газет «Народна армія», «Слава і
честь», «Січ» та міської газети «Златокрай» для проведення інформаційної та
виховної роботи серед населення та молоді на призовній дільниці.

Міськвиконком
Золотоніський РВК

  6. Вживати заходів щодо вирішення питання про забезпечення призовної
дільниці черговим автомобілем в період підготовки та проведення призову з
метою забезпечення оперативного діагностування призовників, надання
автобуса для відправки команд та їх супроводження на обласний збірний пункт
м. Черкаси.

Золотоніський РВК

  7. Посилити контроль за забезпеченням належного рівня фізичної
підготовленості осіб призовного віку.

Служба у справах дітей, молоді та
спорту
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Відділ освіти міськвиконкому
Золотоніський РВК

ІІІ. Контроль за виконанням Програми

               Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми
здійснюватиме Золотоніський РВК. Виконавці заходів інформують
Золотоніський РВК про хід і результати виконання Програми.

IV. Фінансове і матеріальне забезпечення

               При формуванні міських бюджетів на 2017 – 2019 роки передбачити
виділення коштів на виконання заходів програми, пов’язаних з матеріально-
технічним забезпеченням спільної роботи органів місцевого самоврядування,
військкомату, правоохоронних органів, громадських організацій з підготовки
молоді до військової служби, приписки юнаків до призовних дільниць та їх
призову на строкову військову службу.

               Секретар ради             Н.О. Сьомак
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Додаток № 2
до рішення міської ради
від 21.02.2017 № 19-12/VII

РОЗРАХУНОК
потреби фінансування програми «Призовна дільниця» на 2017-2019 роки

за рахунок коштів міського бюджету.

№
п/п

Найменування Загальна
потреба

(грн)

2017 рік
(грн)

2018 рік
(грн)

2019 рік
(грн)

1. Оплата
транспортних
послуг для
перевезення
призовників на
медичний огляд.

9000 3000 3000 3000

2. Придбання
матеріалів для
проведення
медичного огляду
призовників, та
інше.

3000 1000 1000 1000

3. Виготовлення
друкованої
поліграфічної
продукції,
придбання
предметів і
матеріалів, та
іншого

30000 10000 10000 10000

4. Придбання пального
для проведення
заходів призову та
набору на
контрактну службу.

30000 10000 10000 10000

5. Придбання
комп’ютерної та
офісної техніки, та
інше.

60000 20000 20000 20000

6. Всього 132000 44000 44000 44000

             Секретар ради             Н.О. Сьомак
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