Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 21 березня 2012 р.№12-8/VI
Про районну цільову програму
«Призовна дільниця» на 2012-2015 роки.
На підставі клопотання Городищенської районної державної адміністрації від
14.03. 2012 р. №194/01-07, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», висновків постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів та інвестиційної політики районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну цільову програму «Призовна дільниця» на 2012-2015 роки
(далі – Програма), що додається.
2. Виконавцям, зазначеним у Програмі забезпечити реалізацію заходів.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації, місцевим радам
передбачити у відповідних бюджетах асигнування заходів Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.
В.о. голови районної ради

О.О. Біба
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Додаток
до рішення
районної ради
від 21.03. 2012 р.
№12-8/VI

Районна цільова програма
“Призовна дільниця” на 2012-2015 роки

м. Городище 2012 рік
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1. Загальні положення
Програма спрямована на організацію проведення медичного огляду громадян,
призову їх на військову службу, відправки призваних до військових частин.
Програма забезпечить вирішення питань щодо устаткування районного
військового комісаріату обладнаним призовним пунктом, медичним і господарським
майном, транспортом.
Програма надасть можливість забезпечити роботу на призовній дільниці
призовній комісії району на чолі із заступником голови райдержадміністрації, а
також медичній комісії, що складається з лікарів Городищенського районного
територіального медичного об’єднання.
2. Мета, основні завдання.
Мета Програми – матеріально-технічне забезпечення спільної роботи
районних органів влади та місцевого самоврядування, військкомату,
правоохоронних органів, органів освіти та охорони здоров`я, громадських
організацій по підготовці молоді до військової служби, приписці юнаків до
призовної дільниці та їх призову на строкову військову службу.
3.План підготовки молоді Городищенського району до служби в Збройних
Силах України.
№№

Заходи

п/п

Термін
виконання

Виконавці

Заступник голови
РДА, заступник
голови райради,
райвійськком

3.1. Організаційні заходи
1.

Проведення нарад за участі районної державної
адміністрації, районної ради з підведення підсумків
роботи по підготовці молоді до служби в Збройних
Силах України та проведення чергового призову.

Щорічно
після кожного
призову та
приписки

2.

Проведення семінарів з керівниками загальноосвітніх
навчальних закладів по поліпшенню оборонноспортивної роботи.

Щорічно.
Грудень

Відділ освіти РДА,
райвійськкомат

3.

Організація змагань між навчальними закладами
району за якісну підготовку молоді до служби у
Збройних Силах України.

Щорічно.

Відділ освіти РДА,
райвійськкомат

4.

Організація урочистих проводів призовників на
строкову військову службу.

Щорічно.

Райвійськкомат,
відділ культури РДА

5.

Зустрічі призовників з учасниками Великої
Вітчизняної війни, воїнами-інтернаціоналістами,
курсантами військових навчальних закладів,
військовослужбовцями, які проходять строкову
службу.

Постійно

Райвійськком,
керівники
підприємств, установ,
місцеві ради.

6.

Догляд братських могил та пам’ятників воїнів,
загиблих у Великій Вітчизняній війні, про водити

Постійно

Місцеві ради,
керівники навчальних
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походи до місць бойової слави.

закладів.

Проведення з учнями загальноосвітніх навчальних
закладів та ПТУ змагань із стрільби, турпоходів по
місцях бойової слави, маршкидків.

Щорічно.

8.

Підвищення педагогічного та методичного рівня
викладачів «Основ захисту Вітчизни» (та посадових
осіб навчального пункту).

Постійно

Відділ освіти РДА,
райвійськкомат.

9.

Проведення оглядів-конкурсів на кращу навчальноматеріальну базу з основ захисту Вітчизни,
визначення базової школи для навчального пункту.

Щорічно
березень,
квітень

Відділ освіти РДА,
райвійськкомат

7.

Квітень,
травень.

Райвійськкомат,
відділ освіти РДА,
директори навчальних
закладів.

3.2. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА СПОРТИВНА
РОБОТА
10.

Проведення нарад з питань організації спортивномасової роботи з підведенням підсумків за минулий
рік.

Щорічно
грудень

Відділ освіти РДА,
відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
РДА, рай військком.

11.

В навчальних закладах систематично проводити
змагання з військово-прикладних видів спорту з
призовною та допризовною молоддю.

Постійно.

Відділ освіти РДА,
відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
РДА, рай військком.

12.

У період приписки та призову провести здачу
нормативів фізичної підготовки юнаків.

Щорічно
січень травень

Відділ освіти РДА,
відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
РДА, рай військком.

Щорічно
січеньберезень

Райвійськком, відділ
освіти РДА.

Проведення диспансерних оглядів 14-16 річних
юнаків, медичних оглядів під час приписки та
призову на строкову військову службу.

Щорічно
січеньтравень,
серпеньгрудень

Райвійськкомат

15.

Закріплення за лікувальними закладами хворих
юнаків, що були виявлені під час диспансеризації,
приписки, призову.

Щорічно.

Райвійськкомат,
районне
територіальне
медичне об’єднання

16.

Своєчасне поповнення призовної дільниці
медикаментами, медичним майном, інструментарієм.

Постійно.

Районне
територіальне
медичне об’єднання,

3.3. ПІДВИЩЕННЯ ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО
РІВНЯ
13.

Виявлення юнаків, які не мають базової середньої
освіти та не навчаються, закріплення їх за
навчальними закладами.
3.4. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

14.

лікарська комісія
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райвійськкомат

4. Фінансування Програми
№
з\п

1

2

Основні завдання

Джерела
фінансуван
ня

Організація транспортного
забезпечення
заходів
призову.
Забезпечення
заходів
призову
додатковими
транспортними витратами та
плата поштових витрат на
пересилку особових справ
призовників у інші області
України.

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Головні
виконавці
Районний
військовий
комісаріат
Районний
військовий
комісаріат

Орієнтовний обсяг фінансування
(грн.)
2012
17350

2013
17350

2014
17350

2015
17350

2800

2800

2800

2800

Всього для забезпечення програми «Призовна дільниця» орієнтовно необхідно 80600 гривень.
Керуюча справами районної ради

Т М Горідько

