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Розділ 1. Загальна частина 

Відповідно до законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постанови Кабінету Міністрів України                   

від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і 

проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття 

призовників на військову службу за контрактом», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 червня 2013 року № 389 «Про затвердження Положення про військові комісаріати», 

наказів та директив Міністерства оборони України і начальника Генерального штабу – 

Головнокомандувача Збройних Сил України, Білоцерківський об’єднаний міський 

військовий комісаріат несе відповідальність за проведення приписки до призовних 

дільниць громадян, яким у рік приписки виповнюється 17 років, забезпечення ведення в 

повному обсязі військового обліку осіб призовного віку та військовозобов’язаних запасу, 

якісної підготовки громадян до військової служби, всебічне вивчення особистих якостей 

призовників, відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, 

своєчасне проведення призову громадян на строкову військову службу та організоване 

відправлення їх до військових частин, підготовку та проведення в особливий період 

мобілізації людських ресурсів. 

Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на 

військовий облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, 

встановлення рівня освітньої підготовки, здобуття спеціальності і рівня фізичної 

підготовки. Крім того, у період приписки вивчаються ділові і моральні якості 

допризовників. 

На підставі даних про приписку громадян до призовних дільниць військовим 

комісаріатом проводиться попередній розподіл призовників за видами (родами військ) 

Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями, виявляються кандидати для 

направлення до вступу у вищі військові та вищі навчальні заклади, які мають військові 

навчальні підрозділи, здійснюється направлення призовників для проходження підготовки 

з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади Товариства сприяння обороні 
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України, професійно-технічні навчальні заклади та вирішуються інші питання, пов’язані з 

підготовкою юнаків до військової служби. 

На підставі військово-облікових даних про військовозобов’язаних запасу та згідно 

нарядів Київського обласного військового комісаріату в особливий період здійснюється 

призов громадян України на військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період. 

Саме на реалізацію зазначених повноважень Білоцерківського об’єднаного 

міського військового комісаріату спрямована дана Програма. 

Розділ 2. Мета і основні завдання Програми 

Метою програми є своєчасне і якісне проведення приписки юнаків 2002 року 

народження до призовної дільниці Білоцерківського об’єднаного міського військового 

комісаріату, призову та відправки на строкову військову службу громадян міста Біла 

Церква, призову на військову службу за контрактом, забезпечення призову громадян 

України на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. 

Розділ 3. Шляхи та способи розв’язання проблеми 

У зв’язку з проведенням приписки юнаків 2002 року народження до призовної 

дільниці Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату, призову та 

відправки на строкову військову службу громадян міста Біла Церква, призову на 

військову службу за контрактом, призову громадян України на військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок міського бюджету 

військовий комісаріат забезпечується обладнаними приміщеннями, які відповідають 

вимогам проведення цієї роботи, медикаментами, інструментарієм, медичним і 

господарським майном, автомобільними транспортними засобами. 

Розділ 4. Очікувані результати 

Виконання програми дасть змогу значно поліпшити ситуацію в місті Біла Церква 

по підготовці і проведенню призову громадян України на строкову військову службу, 

призову громадян на військову службу за контрактом, призову громадян України на 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та розшуку 

громадян, які ухиляються від проходження приписки та призову на строкову військову 

службу та під час мобілізації. 

Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 

передбачених бюджетом міста Біла Церква на відповідний фінансовий рік. 

Розділ 6. Заходи, спрямовані на забезпечення мобілізації, призову на військову службу за 

контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці 

громадян у місті Біла Церква на 2019 рік 

6.1. Забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян 

України, в тому числі: 

6.1.1. Придбання медичних препаратів (глюкотести (смужка), тест-реагент анті А, 

тест-реагент анті В, тест-реагент анті Д, тест-система для діагностики вірусного гепатиту 

C DIA-HCV T2-12 (стрип), тест-система для діагностики вірусного гепатиту В DIA-HCV 

T2-12 (стрип), тест-система для діагностики ВІЛ-інфекції DIA-HІV ½, Т2-12, йод р-р 

спиртовий 5%, аміак 10%, перекис водню, фармасепт спирт 96% та інше); 

6.1.2. Придбання термопапіру для ЕКГ апарата, рентгенплівки (Rtg мед. №2 (24х30 

см) Fotochemische Werke, Rtg мед. №2 (30х40 см) Retiha XBM); 



3 
 

6.1.3. Придбання медичних засобів (одноразові медичні рукавички, одноразові 

медичні рукавички з пудрою, скарифікатори “Romed”, шприци одноразові, бинти 

нестерильні, вата нестерильна і стерильна, марля нестерильна та інше); 

6.1.4. Придбання сертифікатів нарколога, психіатра для кандидатів, які 

призиваються на військову службу за контрактом; 

6.1.5. Придбання медичної техніки, майна, медичних приладів, інструментів (шафа 

сухожарова, освітлювальний апарат Головіна-Сівцева з електролампою, бактерицидна 

лампа та інше). 

6.2. Придбання матеріальних засобів для забезпечення роботи комісій, в тому 

числі: 

6.2.1. Виготовлення та розміщення агітаційної продукції (буклети, бікборди, стенди 

та інше); 

6.2.2. Виготовлення бланків документів (алфавітні книги, книги обліку 

призовників, книги протоколів комісій по призову та приписці, інших бланків 

встановленого зразку); 

6.2.3. Придбання канцелярських товарів для роботи комісії по приписці юнаків 

(зошити, папір, чорнило, штемпельна краска, ручки, олівці, гумки, клей та інше); 

6.2.4. Заправка картриджів; 

6.2.5. Придбання необоротних матеріальних активів (комп’ютерна техніка та 

периферійні пристрої); 

6.2.6. Придбання господарчого інвентарю та миючих засобів для підтримання 

порядку на призовній дільниці. 

6.3. Поштові витрати, пов’язані з викликом громадян України до Білоцерківського 

ОМВК, пересилкою документації на громадян. 

6.4. Транспортні витрати для перевезення юнаків 2002 року народження та 

призовників на контролюючу медичну комісію та відправку на строкову військову службу 

до Київського обласного збірного пункту. Громадян України, призваних на військову 

службу за контрактом та призовом під час мобілізації, на особливий період, до навчальних 

центрів, військових частин згідно нарядів Київського обласного військового комісаріату. 

Головним розпорядником бюджетних коштів визначити виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради. 

Виконання заходів покласти на виконавчий комітет Білоцерківської міської ради та 

Білоцерківський об’єднаний міський військовий комісаріат, виділити кошти на загальну 

суму 500 000,00 грн. 

 

 

 

Секретар міської ради В. Кошель 
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