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пАспорт
ПРОГрами ДопризовноТ пiдготовки, вiйськово-патрiотичного виховання

МОЛОДi та пiдготовки до призову громадян Украiни на строкову вiйськову
СЛУЖбУ Та СлУжбу за контрактом на територii Краснокутськоi селищноТ

територiальноТ громади на 2022-2024 роки

1. IНiЦiаТор розроблення Програми - сектор з питань цивiльного
ЗаХИСТУ, ОбОронноТ та мобiлiзацiЙноi роботи апарату КраснокутськоТ селищноi
ради Богодухiвського району.

2. Нормативно-правовi акти, що стали пiдставою для розроблення
Програми:

- Закон УкраiЪи <Про Збройнi Сили УкраТни>;
- Закон Укратни <про вiйськовий обов'язок та вiйськову службу>;
- Закон Украiни uПро оборону УкраТни>;
- Указ Президента Украiни вiд 25 жовтня 2002 року J\b 948/2002 <Про

затвердження Концепцii допризовнот пiдготовки i вiйськово-патрiотичного
виховання молодi>;

- Указ Президента Украiни вiд 19 травня 2019 року М 286/2019 <Про
Стратегiю н ацi ональн о-патрi отично го вихов ання)) ;

- постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 2l березня 2002 року J\Ъ 352
uПРО ЗаТВеРДЖення положення про пiдготовку i проведення призову громадян
УКРаiНИ На СТрокову вiйськову службу та прийняття призовникiв на вiйськову
службу за контрактом));

- постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 30 листопада 2000 року }lЪ
\770 пПро затвердження положень про допризовну пiдготовку i про пiдготовку
призовникiв з вiйськово-технiчних спецiальностей>>.

3. Розробник Програми - сектор з питань цивiльного захисту, оборонноТ
та мобiлiзацiйноi роботи агIарату Краснокутськот селищнот ради
Богодухiвського району.

4. Вiдповiдальний виконавець Програми - сектор з питань цивiльного
захисту, обороннОi та мобiлiзацiйноТ роботи апарату KpacHoKyTcbKoi селищноi
ради Богодухiвського району.

5. TepMiH реалiзацii Програми - 2022-2024 роки.
6. Фiнансування заходiв Програми фiнансування Програми

здiйснюеться вiдПовiднО до чиннОго законодавства за рахунок коштiв бюджету
KpacHoKyTcbKoi селищноI територiальноi громади.

7. ОбСЯГИ фiнансових pecypciB, необхiдних для реалiзаuii заходiв
Програми, становить - 1 301 748 грн., у тому числi за роками:

2022 piK - 4ЗЗ 916 грн.;

202З piK - 4ЗЗ 916 грн.;

2024 piK - 4ЗЗ 916 грн.
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1. Загальнi положення

програма розроблена вiдповiдно до Закону Укратни ппро Збройнi Сили
Украiни>>, Закону Украiни uПро вiйськовий обов'язок та вiйськову службу>,
Закону УкраТни <Про оборону Украiни>>, Концепцii'допризовноI пiдготовки i
вiйськово-патрiотичного виховання молодi, затвердженоi Указом Президента
Украiни вiд 25 жовтня 2002 року J\lЪ 948/2002, постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 21 березня 2002 року JYg 352 uПро затвердження положення про
пiдготовку i проведення призову громадян УкраТни на строкову вiйськову
службу та прийняття призовникiв на вiйськову службу за контрактом)),
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30 листопада 2000 року J\ъ 1770 uПро
затвердженя положень про допризовну пiдготовку i про пiдготовку призовникiв
з вiйськово-технiчних спецiальностей>.

- реалiзацiя державноi полiтики стосовно основних
удоскон€Lлення допризовноТ пiдготовки i вiйськово-патрiотичного
молодi;

- забезпечення взасмозв'язку навчання, виховання, розвитку i
психологiчноI пiдготовки молодi до захисту Вiтчизни;

- здiйснення заходiв щодо пiдготовки та призову громадян
строкову вiйськову службу;

УкраТни на

- взасмодiя з ветеранськими та iншими громадськими органiзацiями
патрiотичного спрямування ;

- удосконалення форlи i методiв навчання молодi основам вiйськовот
справи;

- формування на славних героiчних, бойових i трулових традицiях високоi
патрiотичнот свiдомостi, нацiональнот гiдностi, готовностi до виконання
громадського та конституцiйного обов'язку щодо захисту нацiональних
iHTepeciB Украiни;

- органiзацiя змiстовного дозвiлля, що сприяе здоровому способу життя та
створенНя умоВ для всебiчного гармонiйного розвитку молодi;

- додаткове фiнансове забезпечення заходiв, пов'язаних з пiдготовкою та
проведенням приписки та призову;

- вiйськово-професiйна орiентацiя молодi.

2. основи органiзацiт допризовноi пiдготовки та вiйськово-патрiотичного
виховання молодi

щопризовна пiдготовка включаеться як складова до визначенот державою
системи освiти загальноосвiтнiх навчальних закладiв та проводиться за
про|рамами, затвердженими вiдповiдно до чинного законодавства i
погодженими з MiHicTepcTBoM оборони УкраIни.

вiйськово-патрiотичне виховання здiйснюсться в Процесi навчання,
виховання, трудовоТ дiяльностi та органiзацiТ дозвiлля у формi лекцiй, бесiд,
розповiдей, а також пiд час проведення екскурсiй ло музетв, меморiальних
комплексiв, братських могил, пам'ятникiв, походiв по мiсцях бойовот слави,

напрямкiв
виховання
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ГlОШУКОВО-ДОслiдницькоi дiяльностi, вiдвiдування вiйськових частин, установ,
ПiДПРиемств, вищих навчальних закладiв, зустрiчей з ветеранами вiйни, працi та
ВiЙСЬКовоТ служби, участi в заходах з нагоди державних i професiйних свят,
днiв вiйськових частин, участi у роботi центрiв, клубiв, гурткiв, проведення
змагань вiЙськово-патрiотичного спрямування. При цьому важливу роль
вiдiграють засоби масовоi iнформацii.

г оло в н шrп u з ав d а н ня"u u d о п о uз о в н oi п i О z о mо в к u е :
- УСвiдОмлення молоддю свого обов'язку в разi виникнення загрози

cyBepeHiTeTy та територiальнiй цiлiсностi УкраТни;
- НабУття Знань про функцii Збройних сил Украiни та iнших вiйськових

формувань, iх xapaKTepHi особливостi;
- ЗаСВОеННЯ ОСнОВ вiЙськовоТ спрЪви, цивiльноТ оборони i медико-

caHiTapHoT пiдготовки ;

- здiйснення психологiчноi пiдготовки до вiйськовоi служби;
- ПiДВИЩеНня престижу вiйськовоТ служби, впровадження вiйськовоТ

ПРОфеСiЙНОТ орiентацiТ молодi, формування i розвиток мотивацiТ до належноТ
ПiДГотовки до захисту УкраТнськоТ держави i служби у Збройних Силах УкраТни
та iнших вiйськових формуваннях;

- створення системи вiйськово-патрiотичного виховання.

н апоя"u u d о по uз о в н o'i п idzo mо в кu :
- вивчення icTopiI украiнського вiйська;
- ознайомлення iз законодавством щодо вiйськових питань;
- ОЗНаЙОМлення iз структурою i завданнями Збройних Сил Украiни та

iнших вiйськових формувань;
- вивчення основ Ifивiльноi оборони Украiни;
- НабУТТя Практичних навичок з основ вiйськовоi справи, у тому числi з

ВОГНеВОi, Тактичноi, прикладноi фiзичноi та медико-санiтарноТ пiдготовки;
- ПСИХОЛОгiчна пiдготовка до дiяльностi у складi вiйськового колективу в

умовах проходження вiйськовоТ служби, а також до дiй в екстрем€Lльних
ситуацiях;

- вiйськово-професiйна орiснтацiя молодi.

г ол о в tt ttlvt u з а в d а н ням u в i йс ь ко в о- п аmр i о m u ч н о z о в tlxo в а н н я,+t ол о d i е :
- фОРМУванНя почуття патрiотизму, любовi до свого народу, знання його

icTopiT, бережного ставлення до культурних та iсторичних цiнностей;
- ВИХОВаНня громадянськоТ свiдомостi, поваги до КонституцiТ i законiв

укратни, соцiальнот активностi та вiдповiдальностi за дорученi державнi та
громадськi справи;

- фОРМУВання здiбностей до аналiзу зовнiшньоi та внутрiшньо-полiтичноi
ситуацiт, вмiння на цiй ocHoBi самостiйно адекватно оцiнювати подiт, що
вiдбуваються У державi та cBiTi, свою роль та мiсце в цих подiях, а також у
пiдтриманнi належноi обороноздатностi краiни;

- створення нормативно-правовот бази та комплексу заходiв щодо
виховання патрiотичних почуттiв i свiдомостi громадян УкраТни;
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- фОРrУВаНня прагнення до оволодiння вiйськовими знаннями
вiдповiдного рiвня фiзичноi пiдготовки та витривалостi;

- пiдвищення престижу вiйськовоi служби, впровадження вiйськовот
професiйноi орiентацiт молодi, формування i розвиток мотивацii, спрямованот
на пiдготовку до захисту Украiнськот держави i служби у Збройних Силах
украiъи та iнших вiйськових формуваннях, здiйснення конкурсного вiдбору
кандидатiв для вступу у вищi вiйськовi навч€шьнi заклади i проходження
вiйськовоi служби за контрактом;

- узгодЖеннЯ дiй KpacнoкyTcbкoi селищноТ ради Боголухiвського району
XapKiBcbKoT областi з четвертим вiддiлом Богодухiвського районного
територiального Центру комплектування та соцiальнот пiдтримки,
правоохоронними органами, силами цивiльного захисту щодо
цiлеспрямованостi пiдготовки молодi до захисту Вiтчизни, виховання на
патрiотичних, iсторичних та бойових традицiях укратнського народу;

- проведення системноi роботи з вiйськово-патрiотичного виховання.

3. Кадрове забезпечення допризовнот пiдготовки i вiйськово-патрiотичного
виховання молодi

проведення допризовнот пiдготовки та органiзацiю вiйськово-
патрiотичного виховання молодi забезпечують педагогiчнi колективи закладiв
освiти, викладаЧi предмету <Захист Вiтчизни)), заступники керiвникiв закладiв
освiти з виховнот роботи, викладачi фiзичноi культури, якi входять до штату
навч€LIIьного закладу та керiвники гурткiв вiйськово-патрiотичного виховання
молодi.

4. Матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення допризовнот пiдготовки
i вiйськово-патрiотичного виховання молодi

Для проведення допризовноТ пiдготовки в навчzlJIьних закладах
створюеться навч€Lпьно-матерiальна база, що мас забезпечити виконання
вiдповiдних програм.

для проведення заходiв iз вiйськово-патрiотичного виховання
використовуються заклади культури, кiмнати бойовоi i труловот слави,
вiйськово-патрiотичнi клуби тощо, органiзовуються догляд та впорядкування
меморiальних комплексiв, пам'ятникiв, братських могил та iнших поховань
захисникiв Вiтчизни.

виконання заходiв вiйськово-патрiотичного спрямування молодi
забезпечують шкiльнi та сiльськi бiблiотеки. Беруть участь у пiдготовцi
наочних виставок, присвячених участi та громадському подвигу землякiв -
BeTepaHiB вiйни та працi, вiйськовозобов'язаних, лiквiдаторiв на чдЕс,
учасникiв антитерористичнот операцiт, учасникiв операцiт об'сднаних сил,
учасникiв бойових дiй, якi захищали cyBepeHiTeT та незЕшежнiсть Батькiвщини.
оформляють В школах та бiблiотеках куточки бойовоi слави, органiзовують
роботу щодо героiзацii осiб, якi вiддали життя за рiдну Украiну та вшановують
Тх пам'ять.
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ДлЯ проведеннЯ змаганЬ iЗ вiйськовО-прикладниХ видiв спорту, iгор
оборонно-масовоi i вiйськово-патрiотичноi спрямованостi серед молодi
допризовного BiKy, використовуються наявнi спортивнi спорули.

Фiнансування Програми здiйснюеться ъiдповйно до чинного
законодавства за рахунок коштiв бюджету Краснокутськоi селищноТ
територiальноТ громади.

щодаткове фiнансування заходiв iз вiйськово-патрiотичного виховання
молодi може здiйснюватися також за рахунок благодiйних BHecKiB юридичних i
фiзичних осiб.

5. Виконавцi та учасники Програми
в uконав цям u пооzрпм u е:
- четвертий вiддiЛ БогодухiвськогО районноГо теритОрiальногО Центру

комплектування та соцiальноi пiдтримки XapKiBcbKoI областi;
- сектоР з питанЬ цивiльнОго захисТу, оборонноТ та мобiлiзацiйноТ роботи

апарату КраснокутськоТ селищноТ ради Богодухiвського району;- вiддiл освiти, молодi та спорту КраснокутськоТ селищноТ рали
Богодухiвського району;- вiддiл культури та туризму Краснокутськоi селищноI puo,
Богодухi вського району;

- вiддiл фiнансово-господарського забезпечення апарату Краснокутськоi
селищноi рuд, Богодухiвського району;- вiддiл кадровот роботи, з питань органiзацiйно-iнформацiйного
забезпечення та зв'язкiв з громадськiстю апарату селищноТ ради;- кнп <краснокутська центр€шьна районна лiкарня> Краснокутськот
селищноI ради;

_ кнП <I_|eHTp первинноТ медико-санiтарноТ допомоги КраснокутськоТ
селищноi ради> Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi;

- старости старостинських територiй апарату селищноi рали;- товаРиствО з обмеженою вiдповiдальнiстю (МЕДIд-шнтр
ПРОМIНЪ>;

- ТоВ <Вiкинг-АВТо)).

учаснuкамu пооzопмu е:
ЗакладИ освiтИ селищнОi ради, органiзацiТ, установи, громадськi

органiзацii, якi беруть участь у виконаннi заходiв, передбачених Програмою.

б. ocHoBHi заходи, спрямованi на забезпечення виконання програми
ль
з/п НайменуваIIIIя заходу викоlrавець TepMiH

виконання
4

Постiйно

1 1 3
1 Забезпечити проведення допризовноi

пiдготовки молодi вiдповiдно до програм,
затверджених MiHicTepcTBoM освiти i
науки Украiни i погоджених з

- вiддiл освiти, молодi та спорту
Краснокутськоi селищноТ ради;
- сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноi та



лъ
зlп Найменування заходу виконавець TepMiH

виконання
MiHicTepcTBoM оборони УкраТни мобiлiзацiйноi роботи апарату

селищноI радиi
- четвертий вiддiл Боголухiвського
РТЦК та СП

7 Проведення роботи щодо подальшого
удосконалення системи вiйськово-
патрiотичного виховання молодi за
соцiальним, вiйськовим, психолого-
педагогiчним, правовим напрямами

- вiддiл освiти, молодi та спорту
KpacHoKyTcbKoi селиtцноТ ради;
- сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноi та
мобiлiзацiйноТ роботи апарату
селищноТ ради;
- четвертий вiддiл Богодухiвського
РТЦК та СП

Постiйно

3 Проводити зустрiчi з ветеранами вiйни,
прачi та вiйськовоТ служби, учасниками
бойових дiй на територiТ iнших держав,
учасниками АТО та ООС, а також
органiзацiя екскурсiй до музеТв,
вiйськових частин, установ, пiдприспtств,
походи по мiсцях бойовоi слави

- вiддiл освiти, молодi та спорту
КраснокутськоТ селищноТ ради;
- четвертий вiддiл Боголухiвського
РТЦК та СП;
- вiддiл культури та туризму
КраснокутськоТ селищноi ради ;

- старости старостинських
територiй апарату селиtцноТ ради

Постiйно

4 Надавати допомогу закладам освiти в
органiзацiт допризовнот пiдготовки
юнакiв i вiйськово-патрiотичного
виховання молодi

- четвертий вiддiл Боголухiвського
РТЦК та СП;
- старости старостинських
територiй апарату селишноТ ради

Постiйно

2022-2024

5 Органiзовувати проведення в закладах
освiти ypoKiB вiйськово-патрiотичного
виховання, присвячених вiдзначенню
!ня Збройних Сил УкраТни та урочистих
заходiв з нагоди вiдзначення flня
Перемоги. Проведення заходiв до Дня
украiнського козацтва

- вiддiл освiти, молодi та спорту
Краснокутськоi селищноi ради;
- четвертий вiддiл Боголlхiвського
РТЦК та СП;
- сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноТ та
мобiлiзацiйноi роботи апарату
селищноi ради;

6 Оформлення та перегляд тематичних
виставок iсторичноi, художньоi та
документа,rьноТ лiтератури, фiльмiв у
шкiльних бiблiотеках, бiблiотеках ЩБС,
музеях закладiв освiти

- вiддiл освiти, молодi та спорту
Краснокутськоi селиtцноi ради ;

- вiддiл культури та туризму
Краснокутськоi селищноТ ради

2022-2024

7 Проведення конкурсу вiйськово-
патрiотичноi пiснi <<Пам'ятаемо минуле
заради майбутнього>. Провелення дня
фiзичноi культури та спорту, Проведення
районних змагань з прикладних навичок
предмету <Захист Вiтчизни>, як складовоТ
дитячо-юнацькоi вiйськово-спортивноI
патрiотичноТ гри Украiнського козацтва
<Сокiл> (<Джуро). Проведення
шкiльних та участь в обласних змаганнях
фiзкультурно-патрiотичного фестивалю
школярiв <Козацький гарт>. Проведення
конкурсу строю i пiснi в закладах освiти

- вiддiл освiти, молодi та спорту
Краснокутськоi селищноi ради ;

- вiддiл культури та туризму
КраснокутськоТ селищноi ради;
- четвертий вiддiл Богодухiвського
РТЦК та СП;
- сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноi та
мобiлiзацiйноТ роботи апарату
селищноi ради

2022-2024



м
з/п Найменування заходу Виконавець TepMiH

виконання
селиrцноi ради

8 Залучати молодь до участi в

упорядкуваннi меморiальних комплексiв,
пам'ятникiв, братських могил, iнших
поховань захисникiв Вiтчизни

- вiддiл освiти, мрлодi та спорту
КраснокутськоТ селищноТ ради ;

- вiддiл культури та туризму
Краснокутськоi селищноi ради ;

- старости старостинських
територiй апарату селищнот ради

Постiйно

9 Проведення TypHipy з мiнi-футболу в
честь пам'ятi воiнiв-афганцiв
КраснокутськоI селищноi територiальноi
громади.
Проведення районних змагань з
волейболу серед чоловiчих команд на
Кубок льотчика-космонавта А. Левченка.
Провелення велопробiгу, присвяченого
Дню Перемоги за маршрутом: смт
Краснокутськ - с. Качачiвка смт
Краснокутськ.

- вiддiл освiти, молодi та спорту
Краснокутськоi селищноi ради ;

- вiддiл культури та туризму
КраснокутськоТ селищноТ ради

2022-2024

10 Сприяти проведенню медичних оглядiв
юнакiв призовного BiKy пiд час приписки
та пiдготовки до призову на строкову
вiйськову службу та службу за
контрактом. Вжити заходiв щодо
покращання якостi проведення
диспансеризацiТ з метою раннього
виявлення захворювань для подальшого
оздоровлення юнакiв до досягнення
призовного BiKy

- КНП <Красн9кутська ЦРЛD
Краснокутськоi селищноТ ради ;

- КНП (ЦПМСД Краснокутськоi
селищноТ ради) Боголух iвського
раЙону;
- четвертий вiддiл Богодухiвського
РТЦК та СП;
- старости старостинських
територiй апарату селиtцноТ ради

2022-2024

11 сприяти пiдготовцi призовноi дiльницi до
роботи пiд час проведення заходiв
весняноi та ociHHboi призовних кампанiй

- сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноТ та
мобiлiзацiйноi роботи апарату
селищноТ ради;
- старости старостинських
територiй апарату селищноi ради;
- четвертий вiддiл Богодухiвського
РТЦК та СП

2022-2024

|2 Сприяти забезпеченню медичноi KoMicii
медикаментами, необхiдним обладнанням
та iHcTpyMeHTapieM, iншим медичним та
господарським майном

- КНП кКраснокутська ЦРЛ)
КраснокутськоТ селищноТ ради ;

- КНП (ЦПМСД КраснокутськоТ
селищноi ради) Боголухiвського
району;
- сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноi та
мобiлiзацiйноI роботи апарату
селищноТ ради

Протягом
призову та
приписки
2022-2024

13 Органiзувати автотранспортне
перевезення призовникiв пiд час
пiдготовки та проведення призовних
кампанiй

- сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноi та
мобiлiзацiйноi роботи апарату
селищноТ ради;
- четвертий вiддiл Богодухiвського

Протягом
призовних
кампанiй
2022-2024



l0

JTg

з/п
Найменування заходу виконавець TepMiH

виконання
РТЦК та СП;
- ТоВ (ВIкИНГ-АВТо)

l4 Забезпечити широке висвiтлення заходiв
з вiйськово-патрiотичного виховання
молодi в ТОВ (МЕДIА-ЦЕНТР
ПРОМIНЬ> та на офiцiйному вебсайтi
селищноi ради

- ТОВ (МЕДIА-ЦЕНТР
ПРОМIНЬ>;
- вiддiл калровоi роботи, з питань
органiзацiйно-iнформацiйного
забезпечення та зв'язкiв з

громадськiстю апарату селищноi
ради

2022-2024

15 Огляд стану викладання предмету
<Захист Вiтчизни> в закладах освiти
селищноТ ради.

- четвертий вiддiл Богодухiвського
РТЦК та СП;
- ceriTop з питань цивiльного
захисту, оборонноi та
мобiлiзацi йноТ роботи апарату
селищноi ради

2022-2024

lб Органiзацiя та проведення
роз'яснюва_llыtоi роботи на
пiдприсмствах, установах та органiзацiя
ycix форп,r власностi щодо
вiдповiдальностi за ухилення вiд служби
у Збройних Силах Украiни

- четвертий вiддiл Боголухiвського
РТЦК та СП;
- сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноТ та
мобiлiзацiйноi роботи апарату
селипlноi ради

Постiйно

7. Прогнозованi результати.
РеаЛiЗаЦiя Програми допризовноi пiдготовки та вiйсько-патрiотичного

вихованНя молодi дасть змогу забезпечити якiсне виконання Закону УкраТни
<ПРО ВiйСьковий обов'язок i вiйськову службу)) стосовно цiлеспрямованоi
пiдготовки молодi до виконання громадського та конституцiЙного обов'язку
ЩОДО ЗаХИСТУ Вiтчизни, формування у неТ патрiотизму, нацiональноi гiдностi.

ПОКРащення вiйськово-патрiотичного виховання молодi, iT соцiальноТ
аКТИВНОСТi, Зростатиме взаеморозумiння рiзних поколiнь населення нашоi
держави, спадкосМнiсть героiЧних традицiй украТнського народу та подuLльший
розвиток морапьних цiнностей суспiльства.

СУЧаСНий piBeHb медичного забезпечення призовних комiсiй дозволить
ЗДiЙСНЮВати своечасний та якiсний контроль за станом здоров'я молодого
поколiння, формування в нього вiдповiдального ставлення до свого здоров'я та
ЗДОРОВ'Я ОТоЧУЮчих, усвiдомлення життевоТ необхiдностi у здоровому способi
життя.
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9. Коорлинацiя та контроль за Ходом виконання Програми

контроль за виконанням Програми здiйснюсться першим заступникомселищного голови Сергiсм МОЦИКОМ. .

Координацiя дiяльностi, спрямованоi на виконання Програми,поклада€ться на сектор з питань цивiльного захисту, оборонноi' тамобiлiзацiйноТ роботи апарату селищноТ рuд" та начаJIьника четвертого вiддiлуБогодухiвського PTLK та СП.
Краснокутська селищна Рада Богодухiвського району, четвертий вiддiлБогодухiвського ртцК та сП "r.ry'ubr" вiдповiдал"r"r. виконавцями,несуть вiдповiдальнiсть за виконання Програми.
органiзацiйне супроводження виконання Програми здiйснюе виконавчийKoMiTeT селищноТ рuдr.

Валентина оВЧАРЕнко

Щорiчно в термiни, визначенi рiшенням КраснокутськоТ селищноi радипро затвердження Програми, сектор з питань ц""iпrrо.о ,u*".ry, оборонноТ тамобiлiзацiйноi роботи апарату селищнот рuд" iнформуе про хiд ii.виконання.

Секретар ради
Краснокутськоi селищноi рчд"



довIдкА
ДО бЮДЖеry На 2022 piK на проходження медичного огляду контингенту

ГРОМаДяrr, якиЙ Залучатиметься до виконання вiЙськового обов'язку
в 2022 роцi

З МеТОЮ забезпечення проходження медичЁого огляду громадян якi
пiдлягають приписцi до призовнот дiльницi, призову на строкову вiйськову
СЛУЖбУ, ВiЙськовослужбовцiв контрактноТ служби, для вступу до Вищих
вiйськових навч€Lпьних закладiв та для навчання на вiйськовiй кафедрi в 2о22
роцi надаеться opicHToBaHa BapTicTb проходження медичного огляду:

Прогнозована BapTicTb медичного обстеження в 2О22 роцi складатиме -
3769lб грн.

ПРОгнозована кiлькiсть медичних обстежень в 2022 роцi становить - 385.

Завiдувач сектору з питань цивiльного захисту,

JФ
з\п

Назва послуги Вид послуги I{iHa, грн. кiлькiсть Загальна
BapTicTb,

грн.
1 Послуги з медичного

огляду контингенту
громадян, який
залучасться до
виконання
вiйськового
обов'язку

l) якi пiдлягають
приписцi

830 140 1 l 6200

2) якi пiдлягають
призову на строкову
вiйськову службу

916 l50 l 37400

3) якi призиваються
на вiйськову службу
за контрактом:
- для чоловiкiв
- для жiнок

l 396
l4зз

60
5

83760
7 |65

4) якi вступають до
вищих Вiйськових
навччIльних закладiв
та Вiйськових
коледжiв
сержантського складу:
- для чоловiкiв
- для жiнок

1 з96
1 433

7

J

9772
4299

5) перед вступом для
навчання на
вiйськовiй кафелрi

916 20 l 8з20

Всього 385 3769lб

Олександр БдБЕНко



довIдкА
до бюджету на 2022 piK на перевезення призовникiв до обласного збiрного

пункту м. Харкова в 2022 роui

З метоЮ забезпеЧеннЯ перевезеНня призовникiв до обласного збiрного
пункту м. Харкова пiд час органiзацii та проведеfiня призову громадян дозбройних сил Укратни та iнших вiйськови* форrувань в 2022 рочi надаеться
opieHToBaHa BapTicTb перевезень:

ПрогнозОвана BapTicTb одногО перевезеНняв2О22роцi склада€ - З800 грн.

прогнозована кiлькiсть перевезень призовниlсiв на омк та на опп в м.
XapKiB в2022 роцi - 15.

Назва послуги Одиниця
вимiрювання

[_(iHa, грн. кiлькiсть Загальна
BapTicTb,

Перевезення
пасажирiв i

перевезення


