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yKPAiHA
KPACHOKYTCЬI{A СЕЛИIЦНА РАДА

БогодухIвсъкого рАйону xApKIBCbKoi оьлдстI

(_ серпня 202l року

рIшЕння
XI сесiя VIII скликання

смт Краснокутьск

Про затвердження Програми
допризовноi пiдготовки, вiйськово-патрiотичного
виховання молодi та пiдготовки до призову
громадян УкраIни на строкову вiйськову службу
та службу за контрактом на територiТ
КраснокутськоТ сел ищноТ територiальноТ громади
на 2022-2024 роки

З МетОю виЗначення прiоритетiв та завдань допризовноi пiдготовки та
ВiЙСьково-патрiотичного виховання молодi Краснокутськоi селищноТ
територiальноТ громади, на виконання Закону УкраТни uПро вiйськовий
обов'язок та вiйськову службу>, Закону УкраТни <Про оборону УкраТни>,
КОНЦеПЦii допризовноТ пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання
молодi, затвердженот Указом Президента Укратни вiд 25 жовтня 2о02 року
N948/2002, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 21 березня 20о2 року
J\b З52 КПРО Затвердження положення про пiдготовку i проведення призову
ГРОМаДян Украiни на строкову вiЙськову службу та прийняття призовникiв на
ВiЙськову службу за контрактом)), постанови Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни вiд
З0 листопада 2000 року J\9 |770 <Про затвердження положень про
ДОПРИЗОВнУ пiдготовку i про пiдготовку призовникiв з вiйськово-технiчних
спецiальностей>>, керуючись статтею 26 Закону УкраТни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>>, селищна рада

ВиРIШИЛА:
1. ЗаТВеРДити проект Програми допризовноТ пiдготовки, вiйськово-

патрiотичного виховання молодi та пiдготовки до призову громадян УкраТни
на строкову вiЙськову службу та службу за контрактом на територiТ
КраснокУтськоТ селищноi територiальноТ громади на 2022-2о24 роки (далi _
Програма), що додасться.

Nb



2. Сектору з питань цивiльного захисту, оборонноi та мобiлiзацiйнот
апаратУ селищнОТ радИ (ОлексаНд БАБЕНКо) щорiчно iнформувати про хiд
виконанНя Програми Краснокутську селищну раду Богодухiвського району
XapKiBcbKoT областi. '

з. Контроль за виконанням цього рiшення покласти першого
заступника селищного голови Сергiя МОЦИКА.

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рiшення Краснокутськоi селищноi ради

,,про затвердження Програми допризовноi пiдготовки, вiйсъково-патрiотичного
виховання молодi та пiдготовки до призову громадян Украiъи на строкову

вiйськову службу та службу за контрактом на територii Краснокутськоi :

селищноi територi альноi громади на 2022 -20 24 роки>

1. Обгрунтування необхiдностi прийняття рiшення
проскт рiшення пiдготовлений для затвердження Програми допризовноi

пiдготовки, вiйськово-патрiотичного виховання молодi та пiдготовки до
призову громадян Укратни на строкову вiйськову службу та службу за
контрактом на територii Краснокутськоi селищноI територiальноi громади на
2022-2024 роки.

2. Мета i шляхи iT досягнення
основною метою Програми с реалiзацiя основних напрямкiв

удоскон€шення допризовноi пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання
молодi, забезпечення взаемозв'язку навчання, розвитку i психологiчноi
пiдготовки молодi до захисту Вiтчизни, здiйснеiня iаходiв щодо пiдготовки та
призову громадян на строкову вiйськову службу, взаемодiя з ветеранськими та
iншими громадськими органiзацiями патрiотичного спрямування.

3. Правовi аспекти
Закону Украiни кПро Збройнi Сили УкраIни>, Закону Украiни uПро

вtйськовиЙ обов'язоК та вiйсьКову службу>, Закону УкраТни кПро оборону
украiни>, Концепцii допризовнот пiдготовки i вiйсько"о-rruiрiотичногь
виховання молоДi, затвердженоI Указом Президента Украiни вiд 25 жовтня
2002 рокУ Jф 948/2002, посТановИ КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 21 березня
2002 року J\9 з52 пПро затвердження положення про пiдiотовку i провео.rr"
призовУ громадяН Украiни на строкову вiйськову службу та прийняття
призовникiв на вiйськову службу за контрактом)), постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТнИ вiд 30 листопаДа 2000 року J\ъ l770 пПро затвердженя положень про
допризовну пiдготовку i про пiдготовку призовникiв з вiйськово-технiчних
спецiальностей>.

4. Фiнансово-економiчне обrрунтування
Фiнансування Програми здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства за
рахунок коштiв бюджету kpacHokyTcbkoi селищноi територiальноi громади.

5. Позицiя заiнтересованих органiв
Погодження iз заiнтересованими органами проект рiшення не потребуе,

так як видасться в межах ik повноважень.



б. Регiональний аспект
рlшення стосусться питання удосконЕtлення допризовноi

1 вlйськово-патрlотичного виховання молодi територiальноi

7. Громадське обговорення

Проскт
пiдготовки
громади.

РеаЛiЗаЦiя ДаНого проскту рiшення не потребу€ громадського бговорення.

8. Прогноз результатiв
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 конститучiйного обов'язку
щодо захисту Вiтчизни, формування у неi патрiотизму, нацiональноТ гiдностi.

Покращення вiйськово-патрiотичного виховання молодi, iT соцiальноТ
активностi, зростатиме взаеморозумiння рiзних поколiнь населення нашоi
держави, спадкосмнiсть героiчних традицiй укратнського народу та подальший
розвиток мор€Lльних 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 життсвоТ необхiдностi у здоровому способi
життя.

Завiдувач сектору з питань цивiльного зах
оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи
апарату селищноi рали Олександр БАБЕНКО


