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Програма 

сприяння органів місцевого самоврядування призову 

громадян м. Запоріжжя на строкову військову службу та  

забезпечення заходів з територіальної оборони у 2019 році 

 

1. Загальні положення. 

 

Програма сприяння органів місцевого самоврядування призову громадян 

м. Запоріжжя на строкову військову службу та організації територіальної 

оборони у 2019 рік (далі – Програма) підготовлена на підставі вимог і положень 

Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України»,  «Про військовий 

обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 30.01.2019 

№22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2019 році», «Положення про підготовку і 

проведення призову громадян України на строкову військову службу та 

прийняття призовників на військову службу за контрактом», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  від 21 березня 2002 року  № 352 (зі  

змінами) та «Положення про територіальну оборону України», затвердженого 

Указом  Президента  України  від  23.09.2016  №  406/2016 

 

2. Мета програми. 

 

Метою Програми є сприяння міської влади у вирішенні питань щодо   

підготовки  мешканців м. Запоріжжя призовного віку до військової служби у 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях, вдосконалення 

системи військового обліку, забезпечення проведення призову громадян на 

строкову військову службу та їх оповіщення за участю органів місцевого 

самоврядування. 

Також метою Програми є безпосередня участь органів місцевого 

самоврядування   у  забезпеченні  заходів територіальної оборони на території 

м. Запоріжжя.  

 

3. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання. 

 

Захист територіальної цілісності та суверенітету України є конституційним 

обов'язком громадян. Виконання ними військового обов’язку відповідно до 

закону забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, 
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військові формування, підприємства, установи, організації та військові 

комісаріати. 

Запорукою миру в країні є, насамперед, боєздатна армія. Тому, одним із 

шляхів підготовки держави до оборони є забезпечення Збройних Сил України 

та інших військових формувань підготовленими кадрами. 

Статтею 15 Закону України «Про оборону України» передбачено, що 

виконавчі органи міських рад забезпечують підготовку громадян до військової 

служби, призов громадян на строкову військову службу. 

Порядок проведення та правові основи призову на строкову військову 

строкову службу регулюються статтею 43 Законом України «Про військовий 

обов'язок і військову службу». 

З метою повного і якісного виконання планів  проведення призову 

громадян на строкову військову службу органи місцевого самоврядування 

організовують перевезення призовників від районних призовних дільниць до 

обласного збірного пункту для проведення контрольного медичного огляду і 

винесення остаточних висновків щодо придатності до військової служби.  

Крім того, для створення необхідних умов щодо повної та якісної 

підготовки і проведення призову громадян на строкову військову службу та 

здійснення заходів з оповіщення, організації розшуку призовників, які 

ухиляються від призову, виникає необхідність у виділенні коштів на 

забезпечення військових комісаріатів міста транспортними послугами, 

комп’ютерною та оргтехнікою, друкарською продукцією та канцелярським 

приладдям.  

За підсумками проведення часткової мобілізації попередніх років та 

введення воєнного стану у 2018 році з метою якісного виконання завдань 

територіальної оборони необхідно сприяння органів місцевого самоврядування 

у вирішенні наступних проблемних питань: 

1) створення належних умов діяльності підрозділів територіальної 

оборони, а саме, підтримання техніки та озброєння у боєздатному стані;  

2) надання допомоги щодо утримання особового складу підрозділів 

територіальної оборони та їх всебічного матеріально-технічного забезпечення в 

межах м. Запоріжжя; 

3) забезпечення заходів бойової підготовки підрозділів територіальної 

оборони. 

Тому необхідно надання коштів у вигляді субвенції до державного 

бюджету відповідно до положень статті 85 Бюджетного кодексу України. 

 
4. Завдання і заходи. 

 

Основними завданнями реалізації зазначеної Програми є забезпечення 

оповіщення, розшуку та перевезення призовників від районних призовних 

дільниць до обласного збірного пункту для проведення контрольного 

медичного огляду та винесення остаточних висновків щодо придатності до 

військової служби, створення необхідних умов для якісної організації та 

проведення призову, а також безпосередня участь органів місцевого 
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самоврядування   у  забезпеченні  заходів територіальної оборони на території 

м. Запоріжжя.   

Заходами виконання Програми є оплата транспортних послуг перевізників, 

які здійснюють доставку призовників та резервістів, забезпечення необхідних 

умов для якісного проведення призову та заходів територіальної оборони 

шляхом придбання достатньої кількості паливно-мастильних та будівельних 

матеріалів, медичного майна, друкарської продукції, канцелярського приладдя, 

комп`ютерної та оргтехніки. 

Завдання та заходи Програми представлені у додатку 1.  

 

5. Обсяги та джерела фінансування 

  

Фінансування витрат на виконання заходів Програми здійснюється за 

рахунок коштів загального фонду бюджету міста шляхом надання відповідної 

субвенції з бюджету міста державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів (додаток 2). 

 

6. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу своєчасно і якісно виконувати вимоги 

Законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та 

проведенням призовів громадян України на строкову військову службу, 

забезпечити   проведення   заходів  з   оповіщення   та   розшуку  призовників  

м. Запоріжжя на належному рівні. 

Виконання Програми забезпечить підготовку до вирішення та 

розв’язання в умовах особливого періоду завдань територіальної оборони, а 

саме:  

1) забезпечення надійного функціонування органів державної влади та 

місцевого самоврядування, органів військового управління, стратегічного 

(оперативного) розгортання військ Збройних Сил України та інших військових 

формувань; 

2) охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності; 

3) боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними 

формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними 

формуваннями та мародерами; 

4) підтримка, у разі необхідності, правового режиму воєнного стану, 

посилення охорони публічного порядку та безпеки громадян; 

5) створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час 

особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за 

призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 

відпрацювання навичок бойової підготовки; 

6) підготовка до розгортання руху опору на окупованій території. 
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7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконавцем заходів Програми є Запорізький обласний військовий 

комісаріат. Виконавець має забезпечити виконання запланованих програмою 

завдань та заходів, проведення аналізу і комплексної оцінки виконання 

Програми, цільове використання коштів. 

Відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету 

Запорізької міської ради здійснює координацію дій виконавця та контролює 

виконання Програми, готує щорічні, а в разі потреби, проміжні звіти про хід її 

виконання. 

 

 

Секретар міської ради Р.О. Пидорич 


