
   
УКРАЇНА  

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 СОРОК ДЕВ′ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

від  28  грудня 2018 року                                                                                       № 1322 

м. Мала  Виска 

 

 

Про затвердження програми  

«Призовник - 2019» 

 

 

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою створення належних умов для забезпечення організації призову, мобілізаційної 

підготовки та військового обліку в об’єднаній територіальній громаді, Маловисківська  

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Призовник 2019» (далі – Програма, додається). 

2. У ході виконання Програми передбачати видатки на її реалізацію у межах 

виконання міського бюджету на 2019 рік. 

3. Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради А.Жовтило та на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного 

розвитку (голова Прилуцький М.М.). 

 

 

 

 

 

Маловисківський міський голова                                                             Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської 

міської ради 

від  28 грудня 2018 року № 1322 

Секретар ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

______________________ 

 

ПРОГРАМА 

«Призовник - 2019» Маловисківської міської ради  

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 Програма «Призовник 2019» Маловисківської міської ради створена для сприяння 

роботи Маловисківської районного військового комісаріату щодо здійснення мобілізації 

та підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу, в 

2019 році (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, положення 

«Про військові комісаріати», затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 року № 1235, 

ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови КМУ від 21.03.2002 року № 

352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу». 

 Військовий комісаріат організовує військовий облік і підготовку громадян України 

до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників 

з військово-технічних спеціальностей, військово-патріотичне виховання та забезпечує 

призов на строкову військову службу та військову службу за контрактом. Постійно веде 

облік наявних призовних ресурсів. 

 Призовна та медичні комісії організовують медичний огляд, призначення 

призовників у команди та відправку їх на обласний збірний пункт. 

 Районний військовий комісаріат виконує покладені на нього завдання у взаємодії з 

Маловисківською міською радою, прокуратурою, органами внутрішніх справ, 

громадськими організаціями об’єднаної територіальної громади, керівниками 

підприємств, установ та організацій на території об’єднаної територіальної громади, а 

також об’єднаннями, військовими частинами Збройних сил України та іншими 

військовими формуваннями. 

  

2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ. 

 Програма підготовки та проведення призову громадян  на строкову військову 

службу в 2019 році  розроблена з метою реалізації: 

1.ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» від 04.04.2006 року; 

- глава 1, ст..1 «Військовий обов’язок» п.7; 

- глава 2, ст..8 «Підготовка до військової служби» п.1; 2; 4; 

- глава 3, ст..16 «Призовні комісії» п.7; 

- глава 4, Ст..33 «Загальні правила військового обліку» п.2; 

- глава 10, ст.43 «Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з 

організацією військової служби і виконання військового обов’язку» п.1; п.4. 

2. Постанови КМУ від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження Положення про 

підготовку і проведення призову громадян України на строкову службу». 

 Метою Програми є: 

- Покращення якості допризовної підготовки молоді; 

- Підвищення рівня патріотичного виховання молоді; 

- Покращення якості проведення приписки громадян України. 

 

Завданням Програми є: 



- Покращення якості приписки та проведення якісного призову громадян; 

- Проведення якісного медичного обстеження та лікування призовників; 

- 100-відсоткового виконання плану призову громадян на строкову військову 

службу та військову службу за контрактом; 

- Забезпечення роботи медичної та призовної комісії; 

- Недопущення зриву засідань призовної комісії; 

- Підвищення якості оформлення документів на призовників; 

- Проведення якісного вивчення призовників та їх морально-ділових якостей; 

- Якісне формування команд та відправка їх на обласний збірний пункт; 

- Організація допризовної підготовки юнаків та проведення практичних стрільб з 

призовною молоддю; 

- Проведення роботи по розшуку призовників, які ухиляються від проходження 

призовної комісії. 

 

3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 Виконання Програми дасть можливість: 

- Виконати ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» від 04.04.2006 

року (зі змінами); 

- Виконати Постанову КМУ від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження 

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову 

службу»; 

- Виконати укази Президента України про призов громадян України на строкову 

військову службу в 2019 році 

- Забезпечити виконання державної програми переходу Збройних сил України на 

військову службу за контрактом; 

- Підвищити якість патріотичного виховання молоді; 

- Підвищити якість медичного обстеження та лікування призовників; 

- Виконувати доручення вищестоящих органів у повному обсязі та у встановлені 

терміни; 

- Направляти в лави Збройних Сил України (виконання конституційного 

обов’язку) молодь міста, яка за своїми морально-психологічними та фізичними 

якостями придатна для проходження військової служби». 

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків з міського 

бюджету, з урахуванням можливості бюджету на відповідний бюджетний період, та інших 

джерел, незаборонених законодавством. 

5.ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ 

 Реалізація даної Програми розрахована на 2019 рік .  

 

 



Додаток 1  

до рішення Маловисківської 

міської ради 

від  28 грудня 2018 року № 1222 
 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування 

цільової Програми «Призовник 2018» забезпечення підготовки та проведення призову громадян  на строкову військову службу та військову службу за 

контрактом на 2019 рік 
  

№п/п Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконан-

ня, роки 

Орієнтовні джерела фінасування 
Очікувані результати 

Всього 

в т.ч. за джерелами 
 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела  

1 2 3 4 6 8 9 10 

 

Виготовлення та придбання статистичних 

бланків, відомостей, журналів, 

канцелярських товарів та іншої 

документації для організації та 

проведення призову на строкову 

військову службу та військову службу за 

контрактом, відправки до лав Збройних 

Сил України; придбання витратних та 

інших матеріалів до комп’ютерної 

техніки та оргтехніки та її 

обслуговування; оплата транспортних 

послуг по перевезенню призовників з 

призовної дільниці   на обласний збірний 

пункт; оплата оренди транспортного 

засобу для проведення вивчення 

призовників та розшуку призовників, які 

ухиляються від проходження медичної та 

призовної комісії. 

Особовий 

 

склад 

 

МВК 

2019 50,0 50,0 - 

Підвищення престижу щодо служби в 

Збройних Силах України; якісний та 

своєчасний призов громадян; якісне 

забезпечення організації призову; 

вчасна безперебійна доставка 

призовників; вчасне та якісне 

виконання службових та 

господарських завдань під час 

призову 

 Всього :   50,0 50,0 -  

 


