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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
 тридцять восьма сесія

РІШЕННЯ 
    
19.12.2014

№  17

 
Про районну цільову Програму
"Призовна дільниця" на 2015-2019 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  ст. 43 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", п. 15 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України  та з метою забезпечення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади і самоврядування з проведення призову громадян на строкову військову службу Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

	Затвердити районну цільову Програму "Призовна дільниця" на 2015-2019 роки (далі – Програма), що додається.


2. Чернігівській районній державній адміністрації Запорізької області забезпечити організацію виконання заходів Програми.

 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання заходів, визначених Програмою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.



Голова ради
О.П.Романчук




ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
19.12.2014             № 17

Районна цільова Програма
"Призовна дільниця" на 2015-2019 роки

	Загальні положення


         Районна цільова   Програма   "Призовна  дільниця"  на   2015 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  та  ст. 43 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". 

	Мета Програми


	Метою Програми є матеріально-технічне забезпечення спільної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, військових комісаріатів, правоохоронних органів, закладів освіти та охорони здоров’я, призову на строкову військову службу. 

3. Проблемні питання та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Відповідно до статей 14 та 15  Закону України "Про оборону України" функції забезпечення призову громадян на строкову військову службу  покладені на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
	Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" комплектування Збройних Сил буде здійснюватися за змішаним принципом комплектування (військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями за контрактом).
У процесі призову їх на строкову військову службу виникають проблемні питання про забезпечення заходів щодо проведення медичного огляду громадян, доставки їх від призовних дільниць до районних і обласного збірних пунктів, здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах.
 Вирішення цих проблемних питань визначено статтею 43 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", де передбачено, що проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, прийняття на службу за контрактом  зобов’язані забезпечувати районні (міські) військові комісаріати обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах. 

	Фінансове забезпечення виконання Програми


	Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Обсяги фінансування Програми можуть уточнюватися у процесі складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік.
Розрахунки орієнтованих обсягів фінансування та джерела фінансування наведені у розділі 7 цієї Програми.

5. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми

Виконавцями заходів Програми у Чернігівському районі є Чернігівська районна державна адміністрація і виконавчі комітети селищної та сільських рад.
Розпорядником коштів місцевого бюджету для фінансування заходів реалізації Програми є Чернігівська районна державна адміністрація. 
Координацію реалізації Програми здійснює Чернігівська селищна рада.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту
	Очікувані результати


Виконання Програми дасть змогу своєчасно і якісно виконувати  щорічні Укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України щодо  забезпечення виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу.


	Заходи щодо реалізації Програми


№ з/п
Найменування заходів
Виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)



2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Забезпечення організації роботи районної призовної та медичної комісій.
Райдержадміністрація, Пологівсько – Чернігівський об’єднаний районний військовий комісаріат, КУ «Чернігівська ЦРЛ» Чернігівської райради Запорізької області
Не потребує фінансування
2.
Організація транспортного забезпечення призову
Виконкоми селищної та сільських рад,

Відповідно до потреб на проведення призову




Відділ освіти, молоді та спорту
20,0
24,0
30,0
40,0
40,0
3.
Забезпечення друкарською продукцією, канцелярським приладдям та оплата поштових витрат на пересилку особових справ призовників 

Виконкоми селищної та сільських рад
4,0
6,0
6,0
8,0
8,0
Всього:
24,0
30,0
36,0
48,0
48,0
Разом:
186,0





