МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОСЬМА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 3 листопада 2011 року

м. Мала Виска

№122

Про
районну
програму
«Призовна дільниця 2012-2016»
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні" та розглянувши проект районної пограми «Призовна дільниця 20122016»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити районну програму «Призовна дільниця 2012-2016» (даліПрограма), згідно додатку.
2.Районній державній адміністрації :
- забезпечити виконання показників Програми;
- при формуванні районного бюджету на наступні роки передбачити
кошти на фінансування.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту,
законності, діяльності рухів, об”єднань громадян та адміністративно –
територіального устрою і з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної
діяльності та приватизації.
Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 3 листопада 2011 року № 122

РАЙОННА ПРОГРАМА
«Призовна дільниця 2012 – 2016»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Районна програма «Призовна дільниця 2012-2016», є безпосереднім цільовим
забезпеченням призову, мобілізаційної підготовки та військового обліку на території
Маловисківського району на 2012-2016 роки і розроблена відповідно до Конституції України,
положення « Про військові комісаріати», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.09.2001 року № 1235, Закону України « Про військовий обов′язок і військову
службу, постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу», настанови з мобілізаційної підготовки Збройних Сил України, затвердженої наказом
начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 28.03.2002 року № 22, положення
«Про проходження військової служби за контрактом», затвердженого наказом МО України від
30.09.2002 року № 322, положення «Про порядок комплектування резервістами органів
військового управління, зʼєднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України»,
затвердженого наказом Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України від
10.04.2007 року № 62.
2. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основна мета Програми: 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
- міська, селищна та сільські ради.(пункт
доповнено відповідно до рішення районної ради від 06.02.2015 р. №395)
2. Підготовка молоді до військової служби
Відповідальні:
- районний військовий комісаріат;
- відділ з питань молоді і спорту
районної державної адміністрації;
- центр соціальних служб для сім′ї, дітей та
молоді РДА, громадські організації району.
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.
4. Прийняття на військову службу за контрактом
Відповідальні:
- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат;
- органи місцевого самоврядування;
- громадські організації;
- керівники підприємств, організацій та
установ.
5. Проходження служби у військовому резерві
Відповідальні:
- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат;
- органи місцевого самоврядування;

- громадські організації;
- керівники підприємств, організацій та
установ.
6. Планування та здійснення заходів територіальної оборони
Відповідальні:
- районна державна адміністрація;
- районний військовий комісаріат;
- органи місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, організацій та
установ.
Районний військовий комісаріат виконує покладені на нього завдання у взаємодії з
районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, прокуратурою,
органами внутрішніх справ, грамадськими 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 2012 - 2016 роках –
20 000 грн, із розрахунку на кожний рік:
друкування бланків та документації – 2 000 грн.;
придбання канцелярського приладдя – 1000 грн.;
поштові витрати – 1 000 грн.
(4 000 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 850 - 900 грн.;
кількість запланованих рейсів на перевезення призовників до
Кіровоградського обласного збірного пункту складає на п′ять років 75 – 90 рейсів (18 х 850
= 15 000 грн. на один рік, 15 000 х 5 = 75 000 грн. на п′ять років).
3.
Проведення поточного ремонту призовної дільниці – 15 000 грн.
2012, 2014, 2014 роки по 5 000 грн (5 000 х 3=15 000 грн).
4. Забезпечення районної призовної дільниці предметами, матеріалами, обладнанням та
інвентарем у 2015-2016 роках –50 000 грн.»; в т.ч. за опалення – 10 000 грн (10 000 х 5 =
50 000 грн).
(пункт 4 викладено в новій редакції відповідно до рішення районної ради від 09.10.2015 р.
№433)
5.
Підготовка документів району територіальної оборони 2012 рік - 3000 грн.
2015 рік – 3000 грн.
(пункт 5 викладено в новій редакції відповідно до рішення районної ради від 06.02.2015 р. №395)
6. Проведення заходів з призову громадян та мобілізації військовозобов’язаних у 2015
році – 20 000 грн., у тому числі :
- придбання комп’ютерів – 11 000 грн. (5500 х 2 = 11 000 грн.);
- придбання принтера, сканера та ксероксу – 5 000 грн.;
- друкування бланків та документації – 2 000 грн.;
- придбання канцелярського приладдя – 1 000 грн.;
- поштові витрати – 1000 грн.;
(пункт 6 додано відповідно до рішення районної ради від 06.02.2015 р. №395)
7. Сума витрат для виконання даної Програми складає:
- у 2012 році – 37000 грн.;
- у 2013 році – 27000 грн.;
- у 2014 році – 34000 грн.;
- у 2015 році – 52000 грн.;
- у 2016 році - 34000 грн.

Загальна сума витрат на 2012-2016 роки складає 186 000 грн.»;

районної ради від 06.02.2015 р. №395)

(пункт 7 викладено відповідно до рішення

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання даної Програми дасть належні умови для виконання політичних, соціальних,
воєнних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави на території
Маловисківського району.
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
«Призовна дільниця 2012-2016»

ПАСПОРТ
районної програми «Призовна дільниця 2012-2016»
1.

Програма затверджена:
Рішенням районної ради

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,
усього,
у тому числі:

8.1.
9.

10.

11

кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
Кошти міського, селищного та міських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування програми

рішенням районної ради
від 3 листопада 2011 року № 122
Маловисківський районний військовий
комісаріат
від 25 жовтня 2011 року
№ 750-р
Маловисківський районний військовий
комісаріат
Маловисківська районна державна
адміністрація
Маловисківська райдержадміністрація,
Маловисківський районний військовий
комісаріат
Маловисківська райдержадміністрація,
Маловисківський районний військовий
комісаріат
2012-2016 роки
1 етап «ВЕСНА 2012-2016»
2 етап «ОСІНЬ 2012-2016»
Районний бюджет

163 000 грн.
- у 2012 році – 37 000 грн.
- у 2013 році – 29 000 грн.
- у 2014 році – 34 000 грн.
- у 2015 році – 29 000 грн.
- у 2016 році – 34 000 грн.
163 000 грн.
районний бюджет

Додаток 2
до районної програми
«Призовна дільниця 2012-2016»
Напрямки реалізації та заходи районної програми “Призовна дільниця 2012-2016”
на території Маловисківського району
(додаток 2 викладено відповідно до рішення районної ради від 06.02.2015 р. №395)
(додаток 2 викладено відповідно до рішення районної ради від 09.10.2015 р. №433)
№
п/п

Назва напрямку реалізації
(пріоритетні завдання)

1

2

1

Приписка до призовної
дільниці

2

Призов “Весна 20122016”

3

Призов “Осінь 2012-2016”

Термін
виконання
заходу
3
січеньберезень
2012-2016
року

квітеньтравень 20122016 року
жовтеньлистопад
2012-2016
року

Виконавці
4
Маловисківський РВК
Сектор взаємодії з
правоохоронними органами, з
питань запобігання та
виявленню корупції та
мобілізаційної роботи апарату
РДА
Маловисківський РВК
Сектор взаємодії з
правоохоронними органами, з
питань запобігання та
виявленню корупції та
мобілізаційної роботи апарату
РДА
Маловисківський РВК
Сектор взаємодії з
правоохоронними органами, з
питань запобігання та

Джерела
фінансуван
ня
5

Орієнтовані обсяги фінансування - грн.6

районний
бюджет

І квартал
2012-2016 року – 4 000 грн.,
разом за п′ять років - 20 000 грн.

районний
бюджет

І квартал
2012-2016 року – 7 500 грн.,
разом за п′ять років - 37 500 грн.

районний
бюджет

ІІІ квартал
2012-2016 року– 7 500 грн.,
разом за п′ять років - 37 500 грн.

виявленню корупції та
мобілізаційної роботи апарату
РДА

4

5.

Проведення поточного
ремонту призовної
дільниці
Забезпечення районної
призовної дільниці
предметами, матеріалами,
обладнанням та
інвентарем у 2015-2016
роках

березеньквітень
2012, 2014,
2016 року
Жовтень –
грудень 20152016 років

6

Підготовка документів
району територіальної
оборони

січеньберезень
2012 року

7.

Призов по мобілізації у
2015 році:
1 хвиля мобілізації
2 хвиля мобілізації
3 хвиля мобілізації

січень –
вересень 2015
року

Маловисківський РВК
Сектор взаємодії з
правоохоронними органами, з
питань запобігання та
виявленню корупції та
мобілізаційної роботи апарату
РДА
Маловисківська РДА;
Маловисківський РВК

Маловисківський РВК
Сектор взаємодії з
правоохоронними органами, з
питань запобігання та
виявленню корупції та
мобілізаційної роботи апарату
РДА
Маловисківський РВК, сектор
взаємодії з правоохоронними
органами, з питань
запобігання і виявлення
корупції та мобілізаційної
роботи апарату
райдержадміністрації

районний
бюджет

Районний
бюджет

ІІ квартал
2012, 2014, 2016 року – 5 000 грн.,
разом за п′ять років - 15 000 грн.
ІV квартал 2015 р. – 30.000 грн.;
2016 р.
- 20. 000 грн.»

районний
бюджет

І квартал – 3 000 грн.
2012 року

Районний
бюджет

І квартал 2015 року – 8000 грн.
ІІ квартал 2015 року – 6000 грн.
ІІІ квартал 2015 року – 6000 грн.

