
 

 

 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

5 сесія                           8 cкликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26 лютого 2021 року    № 5-6/VІІІ 

 

Про затвердження програми  

«Призовна діяльність»  на 2021-2024 роки 

 
 

 Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов'язок 

і військову службу», за погодженням постійної комісії з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Руськополянська 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Призовна діяльність»  на 2021-2024 рік  (далі – 

Програма) згідно з додатком 1. 

2. Рекомендувати  Руськополянській сільській раді передбачити кошти на 

виконання Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

Сільський голова                                                       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Додаток 1 

                                                                                                                               до рішення сільської ради 

                                                                                                                                 від 26.02.2021 № 5-6/VІІI 

 

Програма «Призовна діяльність» 

на 2021-2024 роки 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

«Призовна діяльність» 

 

 Підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову 

військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням 

завжди було важливим елементом будівництва Збройних Сил та підтримки їх 

боєздатності.  

 Вирішити питання проведення приписки до призовної дільниці, 

підготовка молоді до військової служби, призов до Збройних Сил України  у 

сучасних економічних умовах без фінансування з місцевого бюджету не 

можливо.  

 2. Мета цільової програми «Призовна діяльність»  

 Мета програми – матеріально-технічне забезпечення спільної роботи 

органів місцевого самоврядування, військових комісаріатів, правоохоронних 

органів, закладів освіти та охорони здоров`я, громадських організацій по 

підготовці молоді до військової служби, приписці юнаків до призовних 

дільниць та їх призову на строкову військову службу. 

3. Перелік завдань виконання програми «Призовна діяльність» 

Основні завдання, які ставить перед собою програми: 

- Проведення призову громадян на строкову військову службу. 

- Проведення призову військовозобов’язаних на службу за контрактом. 

- Відправка призовників  до військових частин Збройних Сил України. 

- Проведення приписки громадян до призовної дільниці (взяття на 

військовий облік, визначення кількості, ступені придатності призовників 

до військової служби). 

- Відбір призовників до вищих військових навчальних закладів України та 

школи Товариства сприяння обороні України на підготовку спеціалістів.  

- Проведення лікувально-оздоровчої роботи. 

- Національно-патріотичне виховання молоді, допризовна підготовка 

юнаків в закладах освіти Руськополянської сільської ради.  

4. Перелік заходів виконання програми  «Призовна діяльність»  

Заходи по підготовці до служби в Збройних Силах України молоді в 

Руськополянській ТГ:  

 
№ 

п/п 
Найменування заходів  

Строки 

виконання 
Виконавець 

1 2 3 4 

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1 Підводити підсумки роботи в закладах 

освіти, підприємствах і організаціях по 

підготовці молоді до військової слу 

Щорічно 

після 

кожного 

Виконавчий комітет 

Руськополянської 

сільської ради, 



№ 

п/п 
Найменування заходів  

Строки 

виконання 
Виконавець 

жби за рік, а також підсумки приписки 

юнаків і план заходів по підготовці 

молоді до служби в ЗСУ на наступний 

рік  

призову 

та 

приписки 

Черкаський об'єднаний 

міський військовий 

комісаріат 

2 Проводити семінари з керівниками 

закладів освіти та представниками 

зацікавлених установ  

Протягом 

2021-2024 

Черкаський об'єднаний 

міський військовий 

комісаріат 

3 Організовувати змагання між 

закладами освіти з метою якісної  

підготовки  молоді до служби в ЗСУ 

Щорічно Виконавчий комітет 

Руськополянської 

сільської ради, 

Черкаський об'єднаний 

міський військовий 

комісаріат, відділ 

освіти, культури, 

туризму, молоді, 

спорту виконавчого  

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 
ІІ. ЗАХОДИ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

1 Проводити зустрічі призовників з 

учасниками бойових дій, АТО/ООС 

воїнами-афганцями, курсантами 

ВВНЗ, військовослужбовцями, які 

проходять строкову службу 

Постійно Черкаський об'єднаний 

міський військовий 

комісаріат, керівники 

підприємств, відділ 

освіти, культури, 

туризму, молоді, 

спорту виконавчого  

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

2 Організувати шефство та догляд за 

братськими могилами та пам'ятника-

ми воїнів загиблих в Другій світовій 

війні, проводити походи до місць 

бойової слави 

Постійно Керівники закладів 

освіти, комунальні 

підприємства  

 

3 З метою ознайомлення з військовою 

бойовою технікою, навчанням та жит 

тям воїнів - організувати по узгоджен-

ню з командирами військових частин 

екскурсії допризовної та призовної 

молоді 

Постійно Черкаський об'єднаний 

міський військовий 

комісаріат, керівники 

закладів освіти. 

ІІІ. ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ 

1 Систематизувати  роботу із підвище-

ння педагогічного та методичного 

рівня викладачів Захисту Вітчизни (та 

посадових осіб закладу освіти) 

Постійно Черкаський об'єднаний 

міський військовий 

комісаріат 

ІV. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА СПОРТИВНА РОБОТА 



№ 

п/п 
Найменування заходів  

Строки 

виконання 
Виконавець 

1 Провести засідання з питань 

спортивно-масової роботи з 

підведенням підсумків за минулий рік 

Грудень 

щорічно 

Черкаський об'єднаний 

міський військовий ко 

місаріат, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді, спорту 

виконавчого  комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

2 В період приписки та призову 

провести здачу нормативів фізичної 

підготовки 

Січень, 

березень, 

травень 

щорічно 

Черкаський об'єднаний 

міський військовий 

комісаріат 

5. Обсяги фінансування програми «Призовна діяльність»  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і 

місцевого бюджетів виходячи із наявного фінансового ресурсів, а також інших 

передбачених законом джерел. Обсяги фінансування, спрямовані на здійснення 

Програми, можуть перерозподілятися протягом бюджетного періоду та бути 

спрямовані як трансферт до інших бюджетів. 

При необхідності видатки на фінансування заходів Програми можуть 

бути збільшені відповідно до потреб. 

6. Контроль за ходом виконання Програми  

Контроль за виконанням програми «Призовна дільниця» покласти на 

першого заступника сільського голови  та військового комісара об’єднаного 

міського  Черкаського військового комісаріату.  

 

 

       Секретар сільської ради                                                 Надія ШПАК 
 


