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Загальні положення 
 

Реформування Збройних Сил України відбувається від Дня проголошення 

Незалежності нашої держави. На сьогодні йде зростання не лише авторитету війська 

у суспільстві, а й престижу військової служби як роду занять. 

На сьогодні, у зв’язку з поширенням проявів тероризму на території України та 

небезпекою державній незалежності, цілісність держави можливо відстояти лише зі 

зброєю в руках. 

У 2016 - 2020 роках буде планово проводиться призов громадян України 

строкову військову службу: весною та восени. 

Комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань 

проводитися із числа громадян призовного віку шляхом їх призову на строкову 

військову службу віком від 18 до 27 років. 

Миргородський об’єднаний міський військовий комісаріат відповідно до 

покладених на нього завдань: 

- забезпечує призов на строкову військову службу, альтернативну (невійськову) 

службу, навчальні збори, військову службу за контрактом, службу у військовому 

резерві; 

- проводить роботу щодо військового обліку юнаків допризовного та призовного 

віку, їх медичний огляд та обстеження, приписку до призовної дільниці та чергові 

призови на строкову військову службу, розподіляє призовників під час приписки за 

родами військ, видами Збройних Сил та іншими військовими формуваннями 

України; 

- організовує спільно з підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності і навчальними закладами допризовну підготовку юнаків, що працюють 

або навчаються в них; 

- здійснює добір кандидатів для комплектування військово-навчальних закладів, 

кандидатів для навчання у вищі військові навчальні заклади, оформлює документи 

громадян для прийняття на військову службу за контрактом; 

- комплектує групи з підготовки спеціалістів для Збройних Сил та інших 

військових формувань в організаціях Товариства сприяння обороні України. 

Підготовка призовників до строкової військової служби, прийняття на 

військову службу за контрактом та проходження служби у військовому резерві 

включає в себе: 

допризовну підготовку, фізичну підготовку, підготовку призовників з 

військово-технічних спеціальностей, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення 

рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови, патріотичне виховання. 

Головне завдання у підготовці громадян до військової служби є виховання їх в 

дусі патріотичного обов’язку, поваги до військової служби, готовності до захисту 

Вітчизни. 

Програма  розроблена з метою виконання заходів військово-патріотичного 

виховання молоді, призову її на військову службу, які передбачені: 

- Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 04.04.2006 

року № 3597;  

 



- Указом Президента України «Про Положення про проходження громадянами 

України служби у військовому резерві Збройних Сил України» від 29.10.2012 року 

№ 618/2012; 

- Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного  виховання 

молоді, Указ Президента України від 25.10.2002 року № 948, із змінами від 

29.10.2003 року № 1227/2003; 

- Наказом Міністра оборони України «Інструкції про організацію виконання 

Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних 

Силах України» від 10.04.2009 року № 170 із змінами; 

- Постановами Кабінету Міністрів України:  

        «Про затвердження положення про допризовну підготовку молоді» від 

31.11.2000 року № 1770; 

- «Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову 

службу за контрактом» від 21.03.2002 року № 352, з доповненнями від 27.12.2006 

року № 1841. 

-  

- Мета Програми 

        Програму розроблено з метою: 

- поліпшення військово-патріотичного виховання допризовної і призовної 

молоді; 

- підготовка фізично міцних юнаків шляхом залучення до занять з військово-

прикладних видів спорту; 

- виявлення захворювань у юнаків, лікування і оздоровлення громадян 

допризовного та призовного віку, з метою підвищення ступеня їх придатності до 

військової служби; 

- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, 

готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту 

національних інтересів України. 
 

Шляхи і засоби реалізації Програми 
 

Реалізація Програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, військового комісаріату з метою виконання заходів пов’язаних з 

виконанням юнаками Конституційного обов’язку по захисту держави: 

- створення сприятливих умов для здійснення заходів патріотичного виховання 

молоді району; 

- забезпечення своєчасного і якісного виконання загальнодержавного завдання, 

щодо комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших 

військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства; 

- вирішення проблеми працевлаштування молоді, що відслужили строкову 

військову службу, шляхом влаштування на військову службу за контрактом; 

- профілактика стану здоров'я  молоді, шляхом медичного обстеження під час 

роботи комісії з питань приписки та роботи призовних комісій; 



- запобігання  росту злочинності, шляхом примусової доставки до призовної 

дільниці юнаків,  що ухиляються від призову і знаходяться за один крок від 

кримінальної відповідальності. 
 

 

№ Основні завдання 
Термін 

виконання 
Головні виконавці 

1. 2 3 5 

Заходи військово-патріотичного виховання молоді 

1.  Проведення місячників оборонно-масової роботи 

присвячених  річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні та з нагоди річниці створення Збройних Сил 

України 

квітень-

листопад 

2016-2020 

р.р. 

сектор у справах сім'ї та 

молоді і спорту та відділ 
освіти 

райдержадміністрації, 

об’єднаний міський 
військкомат 

2.  Організація  бесід, зустріч у навчальних закладах з 

учасниками Великої Вітчизняної війни та локальних 

війн і військових конфліктів 

лютий, 

травень, 

грудень 

2016-2020 

р.р. 

  відділ освіти та рада 

ветеранів райдерж- 
адміністрації, об’єднаний 

міський військкомат 

3.  Військово-професійна орієнтація у навчальних закладах 

з метою підготовки їх до військової служби та вступу до 

вищих військових навчальних закладів 

січень-

вересень 

2016-2020 

р.р. 

об’єднаний міський 

військкомат, керівники 

навчальних закладів 
району 

4.  Проведення днів відкритих дверей для молоді району у 

військовій частині А-1356, 3ТВУЗ 

травень 

2016-2020 

р.р. 

командири військових 

частин, відділ освіти 

райдержадміністрації, 
об’єднаний міський 

військкомат 
5.  Організація та проведення «Дня призовника» з нагоди 

річниці визволення Миргородщини  від фашистських 

загарбників 

вересень 

2016-2020 

р.р. 

сектор у справах сім'ї та 
молоді і спорту та відділ 

освіти 

райдержадміністрації, 
об’єднаний міський 

військкомат 
6.  Проведення змагань з військово-прикладних видів 

спорту: 

- спартакіади допризовної молоді;   

- змагань з кульової стрільби серед учнів навчальних 

закладів; 

- навчальні стрільби після закінчення вивчення предмету 

«Захист Вітчизни» 

лютий, 

квітень, 

травень 

серпень 

2016-2020 

р.р. 

сектор у справах сім'ї та 

молоді і спорту та відділ 
освіти 

райдержадміністрації, 

об’єднаний міський 
військкомат 

Заходи з приписки юнаків до призовної дільниці 

7.  Приписка юнаків району, що досягли 17-ти річного віку 

до призовної дільниці з врученням їм посвідчень про 

приписку. 

січень-

березень 

2016-2020 

р.р. 

відділ освіти 

райдержадміністрації, 

об’єднаний міський 
військкомат 

8.  Розшук допризовної молоді, що не з'явилися на комісію 

з питань приписки 

постійно об’єднаний міський 
військкомат, міський відділ 

внутрішніх справ 
9.  Медичне обстеження допризовної молоді району з 

метою встановлення реального стану їх здоров'я та 

проведення оздоровчої роботи 

січень -  

березень 

2016-2020 

р.р. 

об’єднаний міський 
військкомат, медичні 

заклади Миргородського р-

ну та області 

10.  Відбір кандидатів, бажаючих проходити військову 

службу за контрактом 

січень-

березень 

2016-2020 

р.р. 

об’єднаний міський 

військкомат 



11.  Відбір кандидатів на навчаннях до вищих військових 

навчальних закладах та закладах ТСОУ 

січень -  

березень 

2016-2020 

р.р. 

об’єднаний міський 

військкомат 

Заходи з призову громадян на строкову військову службу 

12.  Проведення поглибленого вивчення призовників, 

встановлення морально – ділових якостей призовної 

молоді 

 

 

 

 

 

 

лютий - 

червень, 

серпень - 

грудень 

2016-2020 

р.р. 

об’єднаний міський 

військкомат, сільські і 
селищні ради, навчальні 

заклади району 

13.  Проведення медичного обстеження призовної молоді з 

метою встановлення ступеню придатності до військової 

служби  

об’єднаний міський 

військкомат, медичні 
заклади Миргородського р-

ну та області 

14.  Розшук призовної молоді, що не з'являються  на 

медичну та призовну комісію 

об’єднаний міський 

військкомат, міський відділ 
внутрішніх справ 

15.  Проведення на призовній дільниці агітаційно-

роз'яснювальної роботи серед призовників  з метою 

свідомого прийняття рішення щодо проходження 

строкової військової служби 

об’єднаний міський 

військкомат, міський відділ 

внутрішніх справ 

16.  Зустріч з батьками призовників з метою вирішення 

проблемних питань щодо призову їх синів на військову 

службу 

об’єднаний міський 

військкомат 

17.  Комплектування команд з метою виконання військовим 

комісаріатом наряду з призову молоді на строкову 

військову службу 

об’єднаний міський 
військкомат, міський відділ 

внутрішніх справ 

18.  Урочисті проводи призовників району на строкову  

військову службу 

райдержадміністрація, 
об’єднаний міський 

військкомат, райвідділ 

культури і туризму, засоби 
масової інформації 

Заходи з відбору кандидатів на військову службу за контрактом  

та служби у військовому резерві 

19.  Проведення  на підприємствах, установах і організаціях 

агітаційно-роз'яснювальної роботи по роз'ясненню 

громадянам умов  військової служби  

Постійно об’єднаний міський 

військкомат, сільські і 

селищні ради, 
міськрайонний центр 

зайнятості населення 

20.  Відбір кандидатів на військову службу за контрактом та 

служби у військовому резерві 

Постійно об’єднаний міський 
військкомат 

21.  Медичне обстеження кандидатів, відібраних на 

військову службу  

Постійно об’єднаний міський 

військкомат 

22.  Оформлення документів на кандидатів відібраних на 

військову службу за контрактом та службу у 

військовому резерві 

Постійно об’єднаний міський 

військкомат 

23.  Направлення кандидатів відібраних на військову службу 

за контрактом до військових частин 

кожного 

місяця 

об’єднаний міський 

військкомат 

 

 

Строки виконання 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2016 - 2020 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів 

районного бюджету. 
Фінансово - матеріальне забезпечення заходів передбачених у програмі 

№ Найменування заходу Розмір фінансування 

за рахунок районного 

бюджету  

1.  Передплата періодичних видань на 2017-2021 р.р.  (газета «Прапор 

перемоги», газета «Народна армія», журнал «Військо України»)  

 

2,5 тис.грн. 
листопад 2017 р. – 500 грн. 

листопад 2018 р. – 500 грн. 
листопад 2019 р. – 500 грн. 

листопад 2020 р. – 500 грн. 

листопад 2021 р. – 500 грн. 

2.  Забезпечення бланками та документацією із розрахунку :  

 
 

20 тис. грн. 

 -    - документація під час приписки юнаків 1999р.н., 2000р.н., 2001р.н., 

2002002 р.н., 2003 р.н., з метою поспостановки на військовий облік 

      (приписці підлягає – по 200 чол. кожного року) 

 

 

 

 

травень 2016 р. – 4 тис.грн. 

травень 2017 р. – 4 тис.грн. 

травень 2018  р. – 4 тис.грн. 

травень 2019 р. – 4 тис.грн. 

травень 2020 р. – 4 тис.грн. 

 - документація під час  призову на строкову військову службу 

      (підлягає виклику на медичну комісію в період призову у 2016-2020 

рокр.р.:  весною  – по 250 чол. кожного року) 

      (підлягає виклику на медичну комісію в період призову у 2016 -

2020 р.р.р.р.: восени – по 250 чол. кожного року)                                                            

 

 

3.  Перевезення призовників на обласну медичну комісію до 

Полтавського обласного збірного пункту 
40 тис. грн. 

 

березень 2016 р. – 4 тис.грн. 

вересень 2016 р. – 4 тис.грн. 

березень 2017 р. – 4 тис.грн. 

вересень 2017 р. – 4 тис.грн. 

березень 2018 р. – 4 тис.грн. 

вересень 2018 р. – 4 тис.грн. 

березень 2019 р. – 4 тис.грн. 

вересень 2019 р. – 4 тис.грн. 

березень 2020 р. – 4 тис.грн. 

вересень 2020 р. – 4 тис.грн. 

 

 Із розрахунку:  

в період весняних призовів 2016 - 2020 р.р. (2 рейса) 

в період осінніх призовів 2016- 2020 р.р. (2 рейса) 

     Всього за програму                                                                          62,5 тис. грн. 

 

Критерії оцінювання результатів виконання програми 

Охопити стопроцентно юнаків 1999 - 2003 років народження припискою до 

Миргородської призовної дільниці та виконати в повному обсязі наряд на призов на 

строкову військову службу у 2016 - 2020 роках. 

 

Очікуваний результат 

У січні-березні у 2016 -2020 роках планується поставити на військовий облік 

близько 2000 юнаків. На кожного юнака необхідно підготовити відповідний пакет 

документів, який складається з особової справи призовника та медичних документів. 

У відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», до Указів Президента України - від 10.12.2008 № 1153/2008 «Про 

Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних 



Силах України» (зі змінами); від 17.04.2002 № 348/2002 «Про Державну програму 

переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які 

проходять військову службу за контрактом»; від 25.01.2012 № 33 (зі змінами від 

18.05.2012 № 333) «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки 

відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних із виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування»; від 29.12.2012 № 772/2012 «Про 

Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 

року»; від 02.09.2013 № 479 «Про Державну комплексну програму реформування і 

розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року» поступово буде 

проводитися перехід на військову службу за контрактом – кожного місяця потрібно 

підготувати документи на відібраних кандидатів та направити до військових частин 

для проходження військової служби за контрактом. 

 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Відповідальним виконавцем є Миргородський об’єднаний міський військовий 

комісаріат, який щорічно звітує про хід її виконання перед Миргородської районною 

радою.  

Моніторинг за ходом виконання Програми покладається на військового 

комісара. 

Контроль за виконанням Програми здійснює Миргородська районна рада. 

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія 

районної ради з питань молодіжної політики, спорту  та туризму. 
 

ВО керуючого справами районної ради                                  Вовк О.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


