МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20 грудня 2016 року

№ 137

м. Мала Виска

Про районну Програму
«Захисник 2017 – 2021»
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та розглянувши проект районної Програми «Захисник 2017-2021»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму «Захисник 2017-2021» (далі-Програма), згідно додатку.
2. Районній державній адміністрації :
- забезпечити виконання показників Програми;
- кожного року при формуванні районного бюджету передбачати кошти на
фінансування заходів даної Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з
питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції і з питань бюджету, власності та
інвестиційної діяльності.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
20 грудня 2016 № 137

РАЙОННА ПРОГРАМА
«ЗАХИСНИК 2017 – 2021»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Районна Програма «Захисник 2017-2021» є безпосереднім цільовим забезпеченням
призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, приписки громадян до
призовної дільниці, патріотичного виховання молоді, мобілізаційної підготовки та військового
обліку на території Маловисківського району на 2017-2021 роки і розроблена відповідно до
Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військовий
обов′язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Указу Президента
України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби
України», постанов Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року №389 «Про затвердження
Положення про військові комісаріати» та від 21 березня 2002 року №352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу», положення «Про проходження військової служби за контрактом», затвердженого
наказом МО України від 30 вересня 2002 року №322.
2. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основною метою Програми є фінансове забезпечення виконання політичних,
соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави на
території Маловисківського району.
Завдання Програми:
1. Підготовка та проведення мобілізації на території Маловисківського району
Відповідальні:
- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат.
2. Підготовка молоді до військової служби
Відповідальні:
- районний військовий комісаріат;
- відділ освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації.
3 Проведення призову громадян на строкову військову службу
Відповідальні:
- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат;
- органи місцевого самоврядування;
- громадські організації;
- керівники підприємств, організацій
та установ району.
4. Прийняття на військову службу за контрактом
Відповідальні:
- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат;
- органи місцевого самоврядування;
- громадські організації;
- керівники підприємств, організацій
та установ району.
5. Проходження служби у військовому резерві
Відповідальні:
- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат;
- органи місцевого самоврядування;
- громадські організації;
- керівники підприємств, організацій
та установ району.
6. Планування та здійснення заходів територіальної оборони
Відповідальні:

- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат;
- органи місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, організацій
та установ району.
7. Надання шефської допомоги військовим частинам
Відповідальні:
- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат;
- командування військових частин.
Районний військовий комісаріат виконує покладені на нього завдання у взаємодії з
районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, прокуратурою,
органами Національної поліції, громадськими організаціями, керівниками підприємств, установ
та організацій, а також об′єднаннями, з′єднаннями, військовими частинами Збройних Сил України
та іншими військовими формуваннями.
3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Витрати пов′язані з виконанням даної Програми, здійснюються в межах загальних
асигнувань районного бюджету на відповідні цілі, а саме:
1.
Проведення приписки юнаків до призивної дільниці у 2017 - 2021 роках – 40
000 грн, із розрахунку на кожний рік:
друкування бланків та документації – 4 000 грн.;
придбання канцелярського приладдя – 1000 грн.;
поштові витрати – 1 000 грн.
(8 000 х 5 = 20 000 грн на п′ять років).
2.
Перевезення призовників для проведення обласної медичної комісії та
відправки на збірний пункт Кіровоградського обласного військового комісаріату – 75 000
грн.:
вартість одного рейсу автобуса становить 2000 грн.;
кількість запланованих рейсів на перевезення призовників до
Кіровоградського обласного збірного пункту складає на п′ять років 140-150 рейсів (30 х
2000 = 60 000 грн. на один рік, 60 000 х 5 = 300 000 грн. на п′ять років).
3.
Проведення заходів з призову громадян та мобілізації військовозобов’язаних
у 2017 – 2021 роках – 225 000 грн., у тому числі:
- придбання комп’ютерної та копіювально - розмножувальної техніки –
50 000 грн.;
- перевезення мобілізованих – 100 000 грн., в тому числі 50 тис. грн. для придбання
паливно – мастильних матеріалів, проведення розшуку громадян, які ухиляються від
призову, проведення агітації тощо;
- витрати на придбання бланків сертифікатів лікаря психіатра та нарколога –
10 000 грн.;
- придбання медичного обладнання, матеріалів та інвентаря для призовної дільниці
- 35 000 грн.;
- придбання канцелярського приладдя – 25 000 грн.
4.
Придбання тематичних плакатів та малогабаритних макетів зброї для
належного забезпечення класів «Захист Вітчизни» шкіл району у 2017-2021 роках
–
200 000 грн., у тому числі:
- придбання тематичних плакатів – 60 000 грн.;
- придбання малогабаритних макетів зброї – 140 000 грн.
5.
Придбання спорядження для належної організації та проведення польових
зборів з учнями випускних класів шкіл району у 2017 -2021 роках – 150 000 грн., у тому
числі:
- придбання палаток – 120 000 грн.;
- придбання спальних мішків, кориматів, москітних сіток – 30 000 грн.

6.
Проведення ремонту (придбання матеріалів) призовної дільниці та
приміщення військового комісаріату у 2017-2021 роках – 400 000 грн., у тому числі
капітальні видатки:
- ремонт даху (придбання матеріалів) – 200 000 грн;
- ремонт приміщення військового комісаріату (придбання матеріалів) – 100 000
грн.;
- ремонт приміщення призовної дільниці (придбання матеріалів) – 100 000 грн.
7.
Підготовка документів району територіальної оборони - 15 000 грн.
(3 000 х 5 = 15 000 грн. на п′ять років).
9. Надання шефської допомоги військовим частинам у 2017-2021 роках – 450 000
грн. (195 000 х 5= 450 000 грн. на п′ять років).
10. Придбання нагородних відзнак для учасників АТО та їх родичів у сумі – 50 тис.
грн.
11. Сума витрат для виконання даної Програми складає:
- у 2017 році – 605 000 грн.;
- у 2018 році – 305 000 грн.;
- у 2019 році – 305 000 грн.;
- у 2020 році – 305 000 грн.;
- у 2021 році – 305 000 грн.
Загальна сума витрат за 2017 – 2021 роки складає 1825 000 грн.
(розділ 3 в редакції відповідно до рішення районної ради від 20.10.2017 року №201)
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання даної Програми дасть можливість забезпечити належні умови для виконання
політичних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів
держави на території району та сприятиме:
- удосконаленню механізму призову громадян на строкову військову службу;
- проведенню своєчасної та якісної приписки громадян до призовної дільниці району;
забезпеченню здійснення призову військовозобов’язаних, резервістів та поставку транспортних
засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в обсягах,
визначених мобілізаційним планом з урахуванням резерву;
- організації територіальної оборони на території Маловисківського району;
- забезпеченню своєчасного, якісного та організованого комплектування Збройних Сил
України особовим складом військової служби за контрактом та удосконалення системи відбору та
прийняття на військову службу за контрактом;
- виконанню заходів пов’язаних з проведенням мобілізації;
- формуванню відповідального відношення громадян до служби у Збройних Силах України;
- підвищенню рівня готовності молоді до служби у Збройних Силах України;
- відродженню та збереженню національних традицій і цінностей.
5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контроль за виконання даної Програми покласти на Маловисківського військового
комісара.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної Програми
«Захисник 2017-2021»
ПАСПОРТ
районної Програми «Захисник 2017-2021»
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення Програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення Програми

4.

Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

Відповідальний виконавець Програми

7.

Учасники Програми

8.

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми ( для комплексних
програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми ( для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми

8.1.
9.

10.
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
Кошти міського, селищного та міських бюджетів
кошти не бюджетних джерел

Рішення Маловисківської районної ради
від 20 грудня 2016 року № 137
Маловисківський районний військовий
комісаріат
від 28 листопада 2016 року № 408-р
Маловисківський районний військовий
комісаріат
Маловисківська районна державна
адміністрація
Маловисківська райдержадміністрація,
Маловисківський районний військовий
комісаріат
Маловисківська райдержадміністрація,
Маловисківський районний військовий
комісаріат
2017-2021 роки
1 етап «ВЕСНА 2017-2021»
2 етап «ОСІНЬ 2017-2021»
Районний бюджет
Всього - 1825 000 грн.
у тому числі у:
- 2017 році – 605 000 грн.;
- 2018 році – 305 000 грн.;
- 2019 році – 305 000 грн.;
- 2020 році – 305 000 грн.;
- 2021 році – 305 000 грн.
1825 000 грн.
-

11.

Основні джерела фінансування Програми

районний бюджет

Додаток 2
до районної Програми
«Захисник 2017-2021»
Напрямки реалізації та заходи районної Програми «Захисник 2017-2021»
на території Маловисківського району
№
п/п
1

Назва напрямку
реалізації (пріоритетні
завдання)
2

1

Приписка до призовної
дільниці

2

Призов «Весна 20172021»

3

Призов «Осінь 20172021»

4

Проведення заходів з
призову громадян та
мобілізації
військовозобов’язаних у
2017 – 2021 роках

5

Придбання тематичних
плакатів та
масогабаритних макетів
зброї для належного
забезпечення класів

Термін
виконання
заходу
3
січеньберезень
2017-2021
року
квітеньтравень 20172021 року
жовтеньлистопад
2017-2021
року
2017-2021
роки

2017- 2021
роки

Виконавці

Джерела
фінансування

4
Маловисківський РВК,
Маловисківська районна
державна адміністрація

5
Районний
бюджет

Маловисківський РВК,
Маловисківська районна
державна адміністрація
Маловисківський РВК
Маловисківська районна
державна адміністрація

Районний
бюджет

Маловисківський РВК,
Маловисківська районна
державна адміністрація

Районний
бюджет

Маловисківський РВК,
Маловисківська районна
державна адміністрація

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Орієнтовані обсяги фінансування - грн.
6
І квартал
2017-2021 року – 7 000 грн.,
разом за п′ять років – 35 000 грн.
І квартал
2017-2021 року – 30 000 грн.,
разом за п′ять років - 150 000 грн.
ІІІ квартал
2017-2021 року – 30 000 грн.,
разом за п′ять років - 150 000 грн.
2017 рік – 45 000грн.;
2018 рік – 45 000 грн.;
2019 рік – 45 000 грн.;
2020 рік – 45 000 грн.;
2021 рік – 45 000 грн.
Разом за 5 років -225 00 грн.
2017 рік - 40 000 грн.;
2018 рік – 40 000 грн.;
2019 рік – 40 000 грн.;
2020 рік – 40 000 грн.;
2021 рік – 40 000 грн .

6

7

«Захист Вітчизни» шкіл
району у 2017-2021 роках
Придбання спорядження
для належної організації
та проведення польових
зборів з учнями
випускних класів шкіл
району у 2017 -2021
роках
Проведення ремонту даху
призовної дільниці та
поточного ремонту
приміщення військового
комісаріату

8

Підготовка документів з
територіальної оборони
району

9

Надання шефської
допомоги шляхом
придбання відповідних
матеріалів за заявками
військових частин
у 2017-2021 роках

Разом за 5 років – 200 000 грн.

2017-2021
роки

березеньквітень
2017- 2021 рр.

січеньберезень
2017-2021рр.

2017- 2021
роки

Маловисківський РВК,
Маловисківська районна
державна адміністрація

Районний
бюджет

Маловисківський РВК
Маловисківська районна
державна адміністрація

Районний
бюджет

Маловисківський РВК,
Маловисківська районна
державна адміністрація

Районний
бюджет

Маловисківська районна
державна адміністрація,
Маловисківський РВК,
командування військових
частин

Районний
бюджет

2017 рік - 30 000 грн.;
2018 рік – 30 000 грн.;
2019 рік – 30 000 грн.;
2020 рік – 30 000 грн.;
2021 рік – 30 000 грн.
Разом за 5 років – 150 000 грн.
І квартал 2017 року – 320 000 грн.;
І квартал 2018 року – 20 000 грн.;
І квартал 2019 року – 20 000 грн.;
І квартал 2020 року – 20 000 грн.;
І квартал 2021 року – 20 000 грн.;
Разом за 5 років – 400 000 грн.
І квартал 2017 року – 3 000 грн.;
І квартал 2018 року – 3 000 грн.;
І квартал 2019 року – 3 000 грн.;
І квартал 2020 року – 3 000 грн.;
І квартал 2021 року – 3 000 грн.
Разом за 5 років – 15 000 грн.
2017 рік – 100 000 грн.;
2018 рік – 100 000 грн.;
2019 рік – 100 000 грн.;
2020 рік – 100 000 грн.;
2021 рік – 100 000 грн.
Разом за 5 років -500 000 грн.

