Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
4-ої__сесії ____VI__скликання
від __ 17.06. __ 2011р. № 83
м.Берегово

____összehívású___ülésszaka
2011_____én kelt______sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про районну Програму мобілізаційної
підготовки та забезпечення заходів,
пов’язаних із виконанням військового
обов’язку на 2011-2015 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Районну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів,
пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2011-2015 роки (далі –
Програма) затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації передбачити кошти на реалізацію
заходів Програми у межах можливостей районного бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Медвідя С.В. та постійну комісію
районної ради з питань законності, правопорядку і регламенту та депутатської
етики (Кантор С.С.).

Голова ради

А.А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«17»__06__2011р. № 83

РАЙОННА ПРОГРАМА
мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів пов'язаних
із виконанням військового обов'язку на 2011-2015 роки
1. Загальні положення
Районна Програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів,
пов'язаних із виконанням військового обов'язку на 2011-2015 роки (далі –
Програма) розроблена у відповідності до Законів України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу» та
постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про
затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу».
2. Стан, проблеми виконання
функціональних обов'язків військовим комісаріатом
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 14.05.99 р № 644-Х1V встановлені
правові основи мобілізації в Україні, визначені засади організації цієї роботи,
обов’язки та відповідальність органів державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, повноваження та функції органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» від
4.04.06 р № 3597-ІV та постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня
2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення
призову громадян України на строкову військову службу» визначенні основні
завдання військових комісаріатів стосовно забезпечення закріпленого в
Конституції України обов'язку громадян щодо захисту Вітчизни, її незалежності
та територіальної цілісності, проходження військової служби, а також правове
регулювання питань військового обов'язку і військової служби, повноваження
органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних
дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на
строкову військову службу та взаємодії військових комісаріатів з органами
державної влади та місцевого самоврядування.
Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат
відповідно до «Положення про військові комісаріати», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.01. № 1235, покладено ряд
основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при надійному
функціонуванні систем військового обліку, бронювання військовозобов'язаних
на воєнний час, забезпеченні належних умов праці призовної комісії, медичного
персоналу та достатнього фінансування існуючих потреб.
Незважаючи на низький стан фінансового та матеріально-технічного
забезпечення Берегівським об’єднаним міським військовим комісаріатом
протягом 2009-2010 року спільно з місцевими органами виконавчої влади було
планово проведено всі заходи, направлені на виконання законів України «Про

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову
службу».
Протягом 2009 року та 2010 року військовим комісаріатом були виконані
всі заходи, спрямовані на забезпечення готовності підприємств, установ і
організацій до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.
Проведено повний облік мобілізаційних ресурсів. Виконано планове
проведення мобілізаційних заходів на території Берегівського району.
Проведено навчання особового складу апарата підсилення з числа
військовозобов'язаних - мешканців району, які залучалися до проведення
мобілізаційних заходів та багато інших практичних завдань, що супроводжують
виконання мобілізаційних заходів на території району.
З метою виконання в 2009 році та 2010 році вимог чинного законодавства з
питань виконання військового обов'язку в частині приписки юнаків до
призовної дільниці та призову до лав Збройних Сил України та інших
військових формувань у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування до призовної дільниці було приписано: в
2009 році - 372 юнаків, призвано до лав Збройних Сил України та інших
військових формувань держави 68 чоловік; в 2010 році - 366 юнаків, призвано до
лав Збройних Сил України та інших військових формувань держави 103 чоловік.
Медичними комісіями, з метою якісного проведення призову та
приписки юнаків, було оглянуто під час проведення чергових призовів: в 2009
році - 1375 чоловік, під час приписки до призовної дільниці - 443 чоловік; в 2010
році - 1352 чоловік, під час приписки до призовної дільниці - 427 чоловік.
Протягом 2009-2010 років до роботи в медичних комісіях призовної дільниці
залучались 11 медичних фахівців з числа працівників медичних закладів.
Значна увага приділялась проведенню оздоровлення юнаків призовного
віку. Так, протягом 2009-2010 років було направлено на додаткове медичне
обстеження 444 юнака призовного віку, було оздоровлено 122 чоловік.
З метою забезпечення безперервної роботи комісії по приписці та призову
юнаків протягом 2009 - 2010 року військовим комісаріатом проведено
оповіщення понад 2727 юнаків за їх домашніми та службовими адресами.
Зазначений обсяг виконаної роботи свідчить про наполегливу,
цілеспрямовану роботу працівників військового комісаріату, яка була
можливою лише за підтримки органів місцевої влади та місцевого
самоврядування.
Однією з найбільш значних проблем, яка практично переноситься з року
в рік, є утримання в робочому стані будівлі військового комісаріату, яка є
пам'ятником архітектури 19-го століття. Починаючи з 1946 року жодного разу
капітальний ремонт не проводився. На сьогоднішній день проведено тільки
косметичний ремонт фасаду будівлі місцевими органами виконавчої влади та
особового складу військового комісаріату. Місцевими органами виконавчої влади
було проведено відповідно до затвердженої «Районної Програми мобілізаційної
підготовки та забезпечення заходів пов'язаних із виконанням військового
обов'язку на 209-2010 роки», фінансування, яке дало змогу провести
косметичний ремонт фасаду будівлі військового комісаріату. Але залишається
в аварійному стані дах будівлі, який просідає та протікає і руйнує стелі, покриття
стін фасаду, віконні рами згнили та потребують заміни. Стан будівлі практично не
відповідає жодним нормам як в плані безпеки перехожих, так і

архітектурним вимогам до будівель, розміщених в центрі міста та
потребує негайного капітального ремонту.
Фінансування витрат на проведення ремонту будівлі військового
комісаріату за рахунок коштів Міністерства Оборони України протягом останніх
років практично відсутнє.
Проблемним для військового комісаріату щорічно є також питання
забезпечення поліграфічною продукцією для забезпечення призову та
приписки юнаків, а також ведення військового обліку військовозобов’язаних.
На даний час заборгованість з цього питання становить 6 000 грн.
3. Мета, завдання, строки та етапи реалізації Програми
Основною метою Програми є створення сприятливих умов для
підвищення ефективності виконання заходів мобілізаційної підготовки у
районі, виконання Державної програми щодо призову військовослужбовців на
військову службу за контрактом, організацію та призов на строкову військову
службу.
Програма реалізується протягом 2011-2015 років:
Протягом 2011-2015 років передбачається щорічно:
виділення коштів на виготовлення інформаційних буклетів та плакатів щодо
умов проходження строкової військової служби та військової служби за
контрактом;
виділення коштів на забезпечення перевезення призовників на обласний
збірний пункт м.Ужгород.
4. Основні заходи Програми
4.1 Виготовлення інформаційних буклетів та плакатів щодо умов
проходження строкової військової служби та військової служби за контрактом;
Берегівський об'єднаний міський військовий комісаріат
Протягом 2011 - 2015 років
4.2 Перевезення призовників на обласний збірний пункт м. Ужгород під
час весняних призовів.
Берегівський об'єднаний міський військовий комісаріат
Протягом 2011- 2015 років
5. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми
здійснюється в межах видатків, передбачених в районному бюджеті на
відповідний фінансовий рік.
Щорічно після розгляду ходу реалізації Програми у відповідному році
сесією районної ради може здійснюватись коригування Програми.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
складатиме 65 000 грн. (у цінах кінця 2011 року), у тому числі:
з районного бюджету - 65 000 грн., з них протягом 2011 року - 13 000 грн.;
2012 року – 13 000грн.; 2013 року – 13 000 грн.; 2014 року – 13 000 грн.; 2015
року – 13 000 грн.

За результатами реалізації Програми в 2011 році будуть уточнюватися
заходи, які передбачені на наступні роки за кошти районного бюджету.
Головним розпорядником коштів для виконання Програми визначити
Берегівську районну державну адміністрацію.
6. Необхідні обсяги та джерела фінансування Програми
Берегівського об'єднаного міського військового комісаріату
на видатки , які проводяться за рахунок
бюджету району на 2011 -2015 рік
У тому числі за роками (тис. грн.)
Всього
Джерело
(тис.
фінансування 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік
грн.)
Районний
13,000 13, 000 13,000 13, 000 13,000 65 000
бюджет
Разом:
13,000 13, 000 13,000 13, 000 13,000 65 000
7. Розрахунок видатків необхідних для реалізації Програми
Берегівського об'єднаного міського військового комісаріату
на видатки, які проводяться за рахунок
районного бюджету на 2011 - 2015 рік
№
з/п

Зміст заходів

1.

Виготовлення інформаційних буклетів
та плакатів щодо умов проходження
строкової
військової
служби
та
військової служби за контрактом

2.

Забезпечення перевезення призовників
на обласний збірний пункт м. Ужгород.

Разом по кошторису

Заступник голови ради

Загальні
Термін
витрати Примітка
виконання
(грн.)
2011 рік
6 000
2012 рік
6 000
2013 рік
6 000
2014 рік
6 000
2015 рік
6 000
2011 рік
7 000
2012 рік
7 000
2013 рік
7 000
2014 рік
7 000
2015 рік
7 000
65 000

А.О.Браун

