
 

 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

5 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22 лютого 2018 року                                            № 5-51 

м. Кам’янка 

  
 

Про Програму «Призовна дільниця»  

Кам’янської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2022 роки  

 

 

 

   

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», на 

виконання вимог  Закону України «Про загальний  військовий обов’язок і військову 

службу», розглянувши клопотання Кам’янського районного військового комісаріату 

від 08.02.2018 №3/2/49, з метою  забезпечення високої організації при проведенні 

призову на строкову військову службу та військовозобов'язаних для комплектування 

Збройних Сил України, інших військових формувань, підвищення в цілому 

обороноздатності держави, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Призовна дільниця»  Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2018-2022 роки згідно з додатками. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  з  питань 

бюджету та управління комунальним майном та з питань підприємництва, 

промисловості, будівництва, благоустрою, транспорту та торгівельного 

обслуговування . 

 

 

 Міський голова                                                                                              В.І. Тірон                                                                             
 

 

 

 

 

 

 



               Додаток  

               до рішення Кам’янської міської ради          

                                                                                                      від  “22”лютого 2018р. № 5-51 

 

 

    

Міська цільова Програма 

 «Призовна дільниця» на 2018-2022 роки 
 

1. Загальні положення 

У зв'язку з ситуацією, яка склалася у державі з лютого 2014 року, пов'язаною з 

сепаратистськими діями та прямою агресією на сході України, залишається актуальною проблема 

забезпечення обороноздатності держави, підготовка молоді до військової служби та призов 

громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням.  

   

 На місцеві органи виконавчої влади і самоврядування та військкомати покладені обов’язки 

забезпечення всебічної підготовки молоді до захисту Батьківщини, починаючи з 14-15 річного віку 

та її призову на строкову військову службу до відправки з обласного збірного пункту у військову 

частину, виконання заходів щодо призову військовозобов'язаних під час мобілізації, 

організованого проведення мобілізації та направлення до навчальних зборів, Збройних Сил 

України, інших військових формувань. 

Підготовка молоді до військової служби та призов на строкову військову службу завжди 

були важливими елементами будівництва Збройних Сил та підтримки їх обороноздатності. В 

зв'язку з тим, що Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил передбачає 

поетапний перехід до повного комплектування посад солдатів і матросів/сержантів і старшин 

військовослужбовцями за контрактом до 2022 року, ще щонайменше 4 роки у державі буде діяти 

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу» 

Міська цільова програма «Призовна дільниця» - запорука поліпшення  організації 

підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову 

військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову 

службу за контрактом  (далі - міська цільова Програма), спрямована на забезпечення високої 

організації при проведенні призову на строкову військову службу та військовозобов'язаних для 

комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань, підвищення в цілому 

обороноздатності держави. 

 

2. Мета та основні завдання цільової програми 

"Призовна дільниця" 
         Міська цільова програма спрямована на розв'язання проблем, що виникають при проведенні 

призову, зменшення порушень законодавства при проведенні призову на строкову військову 

службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, забезпечення своєчасного прибуття 

призовників до призовних комісій, проходження ними медичної комісії, відправлення призовників 

та військовозобов'язаних до військових формувань, а також матеріально-технічне забезпечення 

спільної роботи місцевих органів виконавчої 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, сприяння 

організації призову громадян Кам’янської  об’єднаної територіальної громади на строкову 

військову службу до Збройних Сил України. 

 

 3. Фінансове забезпечення виконання Програми 
  

        Фінансування Програми здійснюватиметься  згідно з планом заходів на її проведення , що 

затверджується окремим рішенням міської ради, в межах асигнувань, передбачених бюджетним 

шляхом спрямування коштів відповідним виконавцем. В ході реалізації заходів Програми можливі 

коригування пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, 

уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету та коригування пов’язані із 

щорічним уточненням сумарної частини. 



 

                       

4. Основні заходи Програми 
1. Сприяти належній роботі міської призовної комісії щодо забезпечення медичного огляду 

призовників;  виконання рішення про призов громадян на строкову військову службу; 

об’єктивного вирішення питання про надання відстрочки від призову на строкову військову 

службу; направлення до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які 

ухиляються від призову на строкову військову службу. 

                                                        Виконавчий комітет Кам’янської міської ОТГ, 

                                             Центральна районна лікарня, 

                                             Райвіськкомат. 

  Постійно під час проведення весняного та осіннього    

призовів 

 

2. Розробляти спільний комплексний план лікувально-оздоровчих заходів серед   допризовної та 

призовної молоді Кам’янської ОТГ. 

                                                    Центральна районна лікарня, 

                                                    райвійськкомат. 

                                                    Постійно. 

 

3. Організувати кваліфікований підбір лікарів та середнього медичного персоналу для роботи на 

міській призовній дільниці під час приписки та призову. 

                                                     Центральна районна лікарня, 

                                                     райвійськкомат. 

                                                     Постійно. 

 

4. Вживати заходи щодо забезпечення роботи міської призовної дільниці медичного огляду 

призовників під час проведення приписки та призову, необхідним медичним інструментарієм, 

медикаментами, медичним та господарським майном, необхідним для медичного огляду 

призовників під час проведення приписки та призову. 

 Виконавчий комітет Кам’янської ОТГ, 

                                                   центральна районна лікарня, 

                                                   райвійськкомат. 

                                                   Постійно. 

 

5. Вирішувати питання про забезпечення призовної дільниці транспортним засобом для 

перевезення  призовників до обласного збірного пункту. 

                                                    Виконавчий комітет Кам’янської ОТГ. 

    Двічі на рік  під час проведення весняного та осіннього            

призовів 

 

  Секретар міської ради                  А.М.Плєшкань 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

ПЛАН 

підготовки юнаків Кам'янського району Черкаської області до служби в 

Збройних силах України 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Час виконання  Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

І.  ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ВІЙСЬКОВО-        

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

1 Проведення     одноденних 
зборів з викладачами до-
призовної підготовки юнаків. 

Щомісячно Військовий      комісар 
Кам'янського РВК, 

заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування 

 

2 Проведення   5-ти   денних 
зборів з викладачами до-
призовної підготовки юнаків. 

На   передодні 
початку нового 

навчального 
року 

Військовий      комісар, 
заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, 

відділ освіти 
райдержадміністрації 

 

3 Проведення   семінарських 
занять з викладачами до-
призовної підготовки юнаків. 

Згідно    спіль-
ного   рішення 
військового 

комісаріату та 
методичного 
об'єднання 

викладачів до-
призовної під-
готовки   юна-

ків. 

Військовий      комісар, 
заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, 

відділ   освіти 

і 

4 Проведення 3-х денних на-
вчально-польових зборів з 
юнаками котрі завершують 
вивчення програми допри-
зовної підготовки. 

Згідно   спіль-
ного   рішення 
військового 

комісаріату та 
відділу освіти 

Військовий      комісар, 
заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, відділ   

освіти,   викладачі 
допризовної підготовки 
юнаків загальноосвітніх  

шкіл, ліцею 

1 

І 



5 Проведення огляду конку-
рсу  на кращу підготовку 
юнаків до служби в Зброй-
них Силах України. 

Лютий. Військовий      комісар, 
заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, 

відділ освіти 

 

6 Перевірка    комплексними 
комісіями стану та наявно-
сті навчально-матеріальної 
бази допризовної підготов-
ки юнаків у навчальних за-
кладах району. 

Грудень, 
серпень. 

військовий       комісар, 
заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, 

відділ освіти 

 

7 Виявлення юнаків допри-
зовного та призовного віку, 
коті не мають повної 
середньої освіти та не охо-
плені допризовною підго-
товкою, закріплення їх за 
навчальними      закладами 
району. 

Протягом року заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, 

відділ освіти 

 

8 Проведення    лекторіїв    з 
військово-патріотичної те-
матики при будинку куль-
тури,    клубах, навчальних 
закладах та організаціях 
міста 

Протягом року заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, відділ 

освіти 

 

9 Проведення екскурсій до-
призовної та призовної мо-
лоді, з метою ознайомлення 
призовників з життям та 
діяльністю військових час-
тин, до військових частин 
Смілянського гарнізону. 

Лютий-травень заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, 
відділ освіти , 

командування  військо-
вих частин. 

 

10 Проведення з учнями шкіл 
району змагань з військово-
прикладних видів спорту 

Протягом року заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, відділ 

освіти, Кам'янський        
РСТК ТС 

 

11 Проведення      спартакіади 
призовної молоді по здачі 
нормативів фізичної підго-
товки 

Квітень 
 

заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування , відділ 

освіти 

 



2 Провести  медичне  обсте-
ження юнаків які припису-
ються до призовної дільни-
ці. 

Січень-
березень 

Комісія по приписці.  

3 Спільно з центральною ра-
йонною лікарнею скласти 
план   лікувально-оздоров-
чої роботи серед допризов-
ної та призовної молоді. 

Після      прове-
дення   припис-
ки та призовів. 

Військовий   комісар, 
заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, ЦРЛ. 

 

I 2 3 4 5 

 II. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ 3БРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

1 Розглянути на нараді 
міськради питання 
підготовки       спеціалістів 
для  Збройних Сил України. 

Квітень, 
вересень 

Військовий       комісар, 
заступник  голови 

міськради 

 

2 Провести засідання комісії 
по відбору юнаків для на-
вчання    в    автомобільній 
школі ТСОУ. 

Травень, 
грудень 

Військовий комісар  

3 Передати юнаків, відібра-
них для навчання, предста-
внику Смілянської автомо-
більної школи ТСОУ. 

Травень, 
грудень 

заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування 

 

4 Провести   відбір   кандида-
тів,   для    комплектування 
перших курсів вищих вій-
ськових навчальних закла-
дів  

Протягом 

приписки та 

весняного 

призову 

заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування 

 

5 Провести комісію по 
відбору юнаків для 
комплектування перших 
курсів вищих   військових  
навчальних закладів, та 
представити відібраних на 
обласну контрольну 
комісію. 

Березень. Військовий      комісар,  
заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування . 

 

III.  ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

1 Підготувати всю необхідну 
медичну документацію для 
проведення приписки та 
призовів. 

Грудень, 

березень, 

серпень 

Заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування, 

центральна районна 
лікарня (далі-ЦРЛ) 

 



4 Проводити  виклик та  на-
правлення   на  обстеження 
(лікування) юнаків призов-
ного віку,  котрі потребу-
ють лікування  (поглибле-
ного медичною обстежен-
ня). 

На вимогу ліка-
ря підліткового 

кабінету 

заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування 

 

5 

 

Проводити розшук та на-
правлення до лікувальних 
закладів призовників, котрі   
ухиляються   від обсте-
ження (лікування). 

Постійно Військовий   комісар, 
начальник 

Кам'янського 
відділення поліції 

Смілянського відділу 
поліції ГУ НП в 

Черкаській області 

  
 
 

6 Розглянути на нараді      
райдержадміністрації 
питання лікувально-
оздоровчої   роботи в 
районі. 

Березень, 
Травень, 
Вересень. 

Військовий   комісар, 
ЦРЛ, представник 

міської ради 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРИЗОВУ 

1 Виготовлення   формалізо-
ваних бланків документів 
для проведення призову та 
приписки юнаків котрим в 
рік приписки виповнюється 
17 років. 

Грудень, 
Березень, 
Серпень. 

заступник військового 
комісара – начальник 

відділення 
комплектування 

 

2 Проведення      додаткових 
поглиблених медичних     
обстежень під час призову 
та приписки. 

За потреби ЦРЛ  

3 Проведення       медичного 
огляду та засідання комісії 
по   приписці   юнаків   до 
призовної дільниці району. 

Січень -
Березень. 

Військовий комісар  

4 Проведення       медичного 
огляду та засідання      
призовної комісії. 

Квітень -
травень, 

вересень -
листопад. 

Голова призовної  
комісії (перший  

заступник голови    
райдержадміністрації

) 

 

5 Проведення    розшуку    та 
доставки на призовну діль-
ницю   призовників   котрі 
ухиляються від приписки, 
призову та медичного об-
стеження (лікування). 

Протягом робо-
ти   відповідної 

комісії 

Військовий   комісар, 
голова призовної ко-
місії (перший заступ-
ник голови   райдер-

жадміністрації),   
начальник 

Кам'янського 
відділення поліції 

Смілянського відділу 
поліції ГУ НП в 

Черкаській області 

і 



6 Проведення виділення ав-
тотранспорту для забезпе-
чення    роботи    призовної 
комісії, розшуку та достав-
ки на призовну дільницю 
призовників   котрі   ухиля-
ються від приписки, призо-
ву та медичного обстежен-
ня (лікування). 

Згідно розпоря-
джень     голови 
райдержадмі-

ністрації 

Військовий   комісар, 
голова призовної ко-
місії (перший заступ-
ник голови   райдер- 
жадмінісграції), кері-
вники    підприємств, 
установ та організа-

цій. 

 

7 Перевезення    призовників 
на обласний збірний пункт. 

Згідно   графіку 
доставки. 

Військовий   комісар, 
голова призовної ко-

місії (перший 
заступник голови   

райдержадміністрації
) 

 

8 Обладнання та матеріальне 

забезпечення призовної ді-

льниці. 

Постійно. Військовий комісар  

9. Проведення оповіщення 

призовників під час 

призову та приписки через 

засоби електрозв’язку та 

поштового зв’язку 

За місяць до 

початку та під 

час призову та 

приписки 

Військовий комісар, 

особовий склад 

відділення 

комплектування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


