
ПРОЕКТ 

Про затвердження програми    

сприяння проведення призову  

громадян на строкову  військову службу 

на території Збаразької міської ради   

на 2022-2023 роки 

 

Розглянувши клопотання  Третього відділу Тернопільського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки від №  

враховуючи висновки постійної комісії з питань, відповідно до Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Збаразька міська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  програму сприяння проведення призову громадян на строкову 

військову службу на  території Збаразької міської ради  на 2022-2023 роки 

(додається). 

 

Збаразький міський голова         Р.С.  ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

ПРОГРАМА 

сприяння проведення призову громадян на  строкову військову службу на  

території Збаразької міської ради  на 2022-2023 роки  

1.Паспорт 
  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Загальний відділ Збаразької міської ради, 

Третій відділ Тернопільського районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

2. Підстава для розроблення Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Закони України „Про військовий 

обов’язок і військову службу“ , “Про оборону 

України“, “Про місцеве самоврядування в 

Україні“, “ Положення про підготовку і 

проведення призову громадян України на 

строкову військову службу та прийняття 

призовників на військову службу за 

контрактом“ від 21.03.2002 №352 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 

січня 2021 р.№100) 

3. Розробник програми Загальний відділ Збаразької міської ради,  
 

 Співрозробник програми Тернопільський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки Третій відділ Тернопільського 

районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Тернопільський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки (Третій відділ Тернопільського 

районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки), 

Загальний відділ Збаразької міської ради 

6 Термін реалізації програми 2022-2023 рік 

7. Перелік  бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Збаразький міський бюджет 

  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

У тому числі: 

400 тис. грн. 
  

8.1. коштів місцевих бюджетів 400 тис. грн. 

8.2. коштів інших джерел - 

 

 



2. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма 

Своєчасне та якісне виконання визначених для Збаразької  громади 

завдань з  призову громадян на строкову військову службу . 
 

3. Мета Програми 
  

Метою програми є сприяння у вирішенні питань щодо організації 

військово-патріотичного виховання, підготовки мешканців Збаразької  громади 

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. 

 

.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Виконання програми досягається шляхом проведення широкої агітаційної 

кампанії щодо популяризації служби у Збройних Силах України. 

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 з бюджету міста на 

організацію транспортного забезпечення призову громадян.  

Надання коштів відбувається у вигляді субвенції з Бюджету Збаразької 

міської територіальної громади  Державному бюджету на виконання   програм 

соціально-економічного розвитку регіонів, відповідно до положень статті 85 

Бюджетного кодексу України. 

Ресурсне забезпечення програми 
 

 Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Всього 2022 рік 2023 рік 

Обсяг ресурсів, усього: 400,0 

 тисяч  гривень 

200,0  

тисяч  гривень 

200,0  

тисяч  гривень 

-  у тому числі місцевий 

бюджет 
400,0  

тисяч  гривень 

200,0  

тисяч  гривень 

200,0  

тисяч  гривень 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

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 

Збаразької громади на належному рівні. 

 



6. Напрями діяльності та заходи Програми 
  

№ 

з/п 

Перелік  

заходів 

програми 

Термін 

виконанн

я заходу 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерело 

фінансуван-

ня 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, 

тисяч гривень Очікуваний 

результат 2022 

(тис. 

грн.) 

2023 

(тис. 

грн.) 

1. Оплата послуг з 

перевезення 

призовників 

Збаразької 

територіальної 

громади  від 

призовної 

дільниці до 

обласного 

збірного пункту 

2022 – 

2023 роки 

Тернопільський обласний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки,  

Місцевий 

бюджет  

80,0 80,0 Своєчасна 

доставка 

призовників 

Збаразької 

територіальної 

громади  від 

призовної 

дільниці до 

обласного 

збірного пункту 

2. Придбання 

друкованої 

продукції 

2022 – 

2023 роки 

Тернопільський обласний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки,  

Місцевий 

бюджет  

30,0 30,0 Покращення 

виконання 

завдань з  

призову 

громадян на 

строкову 

військову 

службу 



3. Придбання 

канцелярського 

приладдя. 

2022 – 

2023 роки 

Тернопільський обласний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки,  

Місцевий 

бюджет  

20,0 20,0 Покращення 

виконання 

завдань з  

призову 

громадян на 

строкову 

військову 

службу 

4. Обслуговування 
оргтехніки та 
придбання 
комп’ютерної 
техніки 

2022 – 

2023 роки 

Тернопільський обласний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки,  

Місцевий 

бюджет 

20,0 20,0 Покращення 

виконання 

завдань з  

призову 

громадян на 

строкову 

військову 

службу 

5. Придбання 
офісних меблів 

2022 – 

2023 роки 

Тернопільський обласний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки,  

Місцевий 

бюджет  

50,0 50,0 Створення умов 

для  виконання 

завдань з  

призову 

громадян на 

строкову 

військову 

службу 

РАЗОМ 200,0 200,0  



7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за виконанням програми, підготовка щорічних, а в разі 

потреби, проміжних звітів про хід  виконання програми покладається  на 

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки Міністерства оборони України та  Третій відділ Тернопільського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

 
 

Секретар ради         Роман  НАПОВАНЕЦЬ 


