
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

____________                                                                            №_________ 

м. Лиман 

Про затвердження  Програми 

забезпечення виконання заходів, 

пов’язаних із призовом мешканців 

Лиманської міської територіальної 

громади Донецької області на 

строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України на 2022-

2024 роки 

 

З метою покращення виконання та реалізації заходів у сфері оборони держави у 

Лиманській міській територіальній громаді щодо призову її мешканців на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил України, відповідно до Законів України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ із змінами та 

доповненнями, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543 – 

ХІІ із змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 

№ 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних», керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму забезпечення виконання заходів, пов’язаних із призовом 

мешканців Лиманської міської територіальної громади Донецької області  на 

строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2022-2024 роки 

(додається) 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради (Погорелов). 

 

 

 

Міський голова         О.В. Журавльов 



                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішенням Лиманської 

        міської ради  

        від ______________№____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Програма 

забезпечення виконання заходів, пов’язаних із призовом 

мешканців Лиманської міської територіальної громади 

Донецької області  на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України на 2022-2024 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 

ради 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми. Закони України «Про військовий обов’язок 

і військову службу» від 25.03.1992р. № 

2232-ХІІ із змінами та доповненнями, «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

від 21.10.1993р. № 3543 – ХІІ із змінами та 

доповненнями, постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.12.2016 № 921 

«Про затвердження Порядку організації та 

ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних», ст. 26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 

ради 

4 Співрозробники програми Слов’янський об’єднаний міський 

територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки 

5 Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконавчий комітет Лиманської міської 

ради 

6 Учасники Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 

ради, 

Слов’янський об’єднаний міський 

територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки,  перевізники 

7 Термін реалізації Програми 2022-2024 

8 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Лиманської міської 

територіальної громади 

9 Коштів місцевого бюджету 352 464 грн. 

10 Кількісні та якісні критерії 

ефективності 
Розв’язання проблеми покращення 

виконання та реалізації заходів у сфері 

оборони держави у Лиманській МТГ щодо 

призову її мешканців на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил 

України 

 

 

                     



  ПРОГРАМА 

забезпечення виконання заходів, пов’язаних із призовом мешканців Лиманської 
міської  територіальної громади Донецької області  на строкову військову службу 

до лав Збройних Сил України на 2022-2024 роки 

 

1.Загальні положення 

Програма забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом мешканців 

Лиманської міської територіальної громади Донецької області  на строкову військову 

службу до лав Збройних Сил України на 2022-2024 роки (надалі –  Програма) 

розроблена на виконання Законів України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» від 25.03.1992р. № 2232-ХІІ із змінами та доповненнями, «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993р. № 3543 – ХІІ із змінами та повненнями, 

постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження 

Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних» і спрямована на покращення виконання та реалізацію заходів у 

сфері оборони держави у Лиманській МТГ щодо призову її мешканців на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил України. 

 

2. Визначення проблеми 

на розв’язання якої спрямована Програма 

Прогресивний розвиток України як суверенної демократичної держави залежить 

від виховання підростаючого покоління. 

Підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову 

службу з метою комплектування військ молодим поповненням завжди були важливим 

елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності. 

Великого значення це питання набуває сьогодні, з початком реалізації Державної 

програми реформування та розвитку Збройних Сил України. 

На місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 

військові комісаріати покладено обов’язки забезпечення всебічної підготовки молоді до 

захисту Батьківщини. 

Згідно з частини 1 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби 

і виконанням військового обов'язку, здійснюється за рахунок і в межах коштів 

Державного бюджету України. Додаткове фінансування цих заходів може відбуватися 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

Згідно з частини 2 статті 43 цього Закону, центральні органи виконавчої влади, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на 

військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, прийняття на 

військову службу за контрактом зобов'язані забезпечувати районні (міські) військові 

комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, 

обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, 

медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати 

здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах. 

Вирішити ці питання в сучасних економічних умовах  без фінансування з боку 

місцевого бюджету дуже складно. 

 

3. Мета Програми 



Метою Програми є забезпечення спільної роботи органів місцевого 

самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти та 

охорони здоров’я, громадських організацій щодо підготовки і проведення призову 

громадян на строкову військову службу, відправка  призовників до військ, направлення 

громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби; організація 

оборонно-масової та військово-патріотичної роботи серед призовників і допризовної 

молоді. 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими 

функціями держави, справою всього українського народу. 

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним 

обов'язком громадян України. 

Виконання ними військового обов’язку забезпечують державні органи, органи 

місцевого самоврядування, 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. 

Для повного і якісного виконання планів проведення призову громадян на 

строкову військову службу органи місцевого самоврядування організовують прибуття 

громадян, які залучаються до виконання військового обов’язку, від районних призовних 

дільниць до обласного збірного пункту для проведення контрольного медичного огляду 

і винесення остаточних висновків щодо придатності до військової служби. 

5. Завдання і заходи 

Основними завданнями реалізації зазначеної Програми є забезпечення 

оповіщення, 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 якісного проведення призову. 

Вирішенню завдань Програми сприятимуть заходи на: 

- організацію транспортного забезпечення призовів; 

- якісне та вчасне проведення приписки і призову, організацію ведення якісного 

військового обліку та неухильного виконання законодавства про військовий обов'язок 

та військову службу в Україні; 

- вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді, забезпечення її належної 

організації в навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та за місцем 

проживання. 

 

6. Результативні показники 

Прогнозовані показники призову на строкову військову службу у 2022– 2024 роках: 
 

№
з/
п 

Період призову та 

рік 

Планується до 

призову, 
призовників 

Кількість перевезень 

призовників Лиманської МТГ 

до обласного збірного пункту 

Примітка 



в м. Маріуполь та в 

зворотному напрямку, шт. 

1. Весна 2022 року 100 3   

2. Осінь 2022 року 100 3  

3. Весна 2023 року 100 3   

4. Осінь 2023 року 100 3   

5. Весна 2024 року 100 3  

6. Осінь 2024 року 100 3  

7. Ресурсне забезпечення виконання Програми 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів: 

бюджету Лиманської міської територіальної громади, інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

Орієнтовні обсяги фінансування наведені в додатку № 1 до Програми. 

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними 

бюджетами. 

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей 

бюджету Лиманської міської територіальної громади, інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

8. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів бюджету Лиманської  

міської територіальної громади та з урахуванням його можливостей, а також інших 

джерел з урахуванням вимог чинного законодавства. 

Орієнтовані обсяги фінансування наведені в додатках до Програми. 

9. Очікувані результати ефіктивності виконання заходів Програми 

Реалізація Програми дасть змогу своєчасно і якісно виконувати вимоги Законів 

України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призовів 

громадян України на строкову військову службу. 

10. Контроль за виконанням Програми 

 Контроль за виконання Програми покладається на виконавчий комітет 

Лиманської міської ради. 

  

 Програма розроблена відділом з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи та військового 

обліку виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи 

та військового обліку 

 

  



виконавчого комітету міської ради                   В. І. Титаренко 

 

  

Секретар міської ради                                                                              Н. В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

           

  Додаток №1 

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

                                                                                                                             тис.грн 



№ 

з/

п 

Заходи, що 

плануються 
Всього 

Роки 

Примітки 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5  6                     7 

1 

Організація 

транспортного 

забезпечення 

призовників 

Лиманської МТГ 

до обласного 

збірного пункту в 

м. Маріуполь та в 

зворотному 

напрямку 

352.464 117.488 117.488 

 

 

 

117.488 Бюджет 

Лиманської   

МТГ 

 

 

Всього 

352.464 117.488 117.488 

 

117.488 Бюджет 

Лиманської   

МТГ 

 

 

 

Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи 

та військового обліку 

виконавчого комітету міської ради                  В. І. Титаренко 

 

 

Секретар міської ради                                                                                   Н. В. Ляшко 

 


