
 

 

 

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  2 лютого   2018 року                        № 280 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної комплексної 
програми «Захисник Голованівщини» на 
2018-2020 роки 
 
 Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України від 

23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про Положення про територіальну оборону 

України» та з метою підвищення якісного та своєчасного призову громадян 

України на строкову військову службу, військову службу за контрактом, 

належного здійснення заходів з питань мобілізації та приписки юнаків в районі, 

організації територіальної оборони Голованівського району та надання шефської 

допомоги військовим частинам Збройних Сил України, сприяння 

обороноздатності та мобілізацій готовності держави, розв’язання соціально-

побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб 

військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, налагодження 

ефективного цивільно-військового співробітництва 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну комплексну програму «Захисник Голованівщини» 

на 2018–2020 роки» (далі – Програма) (додається). 

 

2. Рекомендувати сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної 

та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації: 

здійснити заходи з питань мобілізації та приписки юнаків в районі, 

організації територіальної оборони Голованівського району та надання шефської 

допомоги військовим частинам Збройних Сил України, задоволення культурних 

і духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової 

служби; 
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посилити взаємодію з Голованівським районним військовим комісаріатом.  

 

3. Рекомендувати Голованівському військовому комісаріату: 

забезпечити своєчасне, якісне та організоване комплектування Збройних 

Сил України особовим складом військової служби за контрактом та 

удосконалення системи відбору та прийняття на військову службу за 

контрактом;    

здійснювати своєчасну та якісну приписку юнаків до призовної дільниці 

району; 

виконувати призов військовозобов’язаних, резервістів та поставку 

транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших 

військових формувань; 

забезпечувати здійснення заходів пов’язаних з проведенням мобілізації; 

забезпечувати організацію територіальної оборони на території 

Голованівського району; 

забезпечувати формування відповідального відношення громадян до 

служби у Збройних Силах України; 

забезпечувати підвищення рівня готовності молоді до служби у Збройних 

Силах України; 

забезпечувати відродження та збереження національних традицій і 

цінностей. 

 

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, сільським та селищним 

головам передбачити кошти для виконання заходів районної комплексної 

програми «Захисник Голованівщини» на 2018–2020 роки в повному обсязі. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з соціальних питань. 

 
 
 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
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Паспорт 
районної комплексної програми 

«Захисник Голованівщини» на 2018–2020 роки 

 
Назва Програми Районна комплексна програма «Захисник Голованівщини» на             

2018–2020 роки 

Підстава до розробки 

Програми 
Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указ Президента України 

від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про Положення про 

територіальну оборону України» 

Головний розробник 

Програми 
Сектор запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату райдержадміністрації 
Співрозробники 

Програми 
Голованівський районний військовий комісаріат, сектор запобігання і 

виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату 

райдержадміністрації 
Відповідальний 

виконавець Програми 

Сектор запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату райдержадміністрації Голованівський районний 

військовий комісаріат, відділ фінансово-господарського забезпечення 

апарату Голованівської райдержадміністрації 

Учасники Програми Сектор запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату райдержадміністрації Голованівський районний 

військовий комісаріат, відділ фінансово-господарського забезпечення 

апарату Голованівської райдержадміністрації, Управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації. 

Головна мета Програми Підвищення якісного та своєчасного призову громадян України на 

строкову військову службу, військову службу за контрактом, 

належне здійснення заходів з питань мобілізації та приписки юнаків 

в районі, організація територіальної оборони Голованівського 

району, надання шефської допомоги військовим частинам Збройних 

Сил України з метою сприяння обороноздатності та мобілізацій 

готовності держави, популяризація та заохочення до військової 

служби за контактом у Збройних Силах України на території 

району, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення 

культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесення 

престижу військової служби, налагодження ефективного цивільно-

військового співробітництва. 

Строки реалізації 

Програми 

2018-2020 роки 

Джерела 
фінансування 

Фінансове забезпечення реалізації заходів програми за рахунок 

коштів державного бюджету, місцевих бюджетів у межах чинного 

законодавства, інших джерел не заборонених законодавством 

Обсяги фінансування 2018 рік 950 тис. грн.. - - 895,0 

2019 рік 1 232 тис. грн.. - - 1 257,0 

2020 рік 1 625 тис. грн.. - - 1 530,0 

Очікувані кінцеві 

результати реалізації 

Програми 

Удосконалення механізму призову громадян на строкову 

військову службу;  

проведення своєчасної та якісної приписки громадян до 

призовної дільниці району; 

забезпечення здійснення призову військовозобов’язаних, 

резервістів та поставку транспортних засобів для забезпечення 

потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в 

обсягах, визначених мобілізаційним планом з урахуванням резерву; 

перевезення призовників, військовозобов’язаних 

(резервістів), контрактників, мобілізованих на збірні пункти та у 
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військові частини; 

організація територіальної оборони Голованівського району; 

забезпечення своєчасного, якісного та організованого 

комплектування Збройних Сил України особовим складом 

військової служби за контрактом та удосконалення системи відбору 

та прийняття на військову службу за контрактом;    

виконання заходів пов’язаних з проведенням мобілізації; 

формування відповідального відношення громадян до служби 

у Збройних Силах України; 

підвищення рівня готовності молоді до служби у Збройних 

Силах України; 

надання шефської допомоги військовим частинам Збройних 

Сил України з метою сприяння обороноздатності та мобілізацій 

готовності держави, розв’язання соціально-побутових проблем, 

задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, 

піднесення престижу військової служби, налагодження ефективного 

цивільно-військового співробітництва; 

популяризація та заохочення до військової служби за 

контактом у Збройних Силах України на території району; 

відродження та збереження національних традицій і 

цінностей. 

_ 
_____________________________________________ 

_________________________________ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської  

районної ради  

від 2 лютого 2018 року №  280 

 

 

Районна комплексна програма  

«Захисник Голованівщини» на 2018-2020 роки 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої  

спрямована програма 

Районна комплексна програма «Захисник Голованівщини» на 2018-2020 

роки (далі – Програма) розроблена відповідно до пункту 16 частини першої 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин 1, 2 

статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону 

України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента 

України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про Положення про 

територіальну оборону України», з метою якісного та своєчасного призову 

громадян України на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом, належного здійснення заходів з питань мобілізації та приписки 

юнаків в районі, організації територіальної оборони на території 

Голованівського району та про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, сприяння обороноздатності та мобілізацій готовності 

держави, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і 

духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, 

налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.  

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про 

шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної 

гвардії України та Державної прикордонної служби України».  

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена 

необхідністю надання допомоги Голованівському районному військовому 

комісаріату. 

 

ІІ. Визначення мети Програми, обґрунтування шляхів і  

засобів розв’язання проблеми 

 

Основною метою Програми є: 

1) удосконалення механізму призову громадян на строкову військову 

службу та виконанням мобілізаційних завдань, пов’язаних з проведенням 

мобілізації; 

2) забезпечення своєчасного, якісного та організованого 

комплектування Збройних Сил України особовим складом військової служби за 

контрактом та удосконалення системи відбору та прийняття на військову службу 

за контрактом; 

3) своєчасна та якісна приписка юнаків до призовної дільниці району; 
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4) здійснення призову військовозобов’язаних, резервістів та поставку 

транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших 

військових формувань; 

5) виконання заходів пов’язаних з проведенням мобілізації; 

6) організація територіальної оборони Голованівського району; 

7) надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил 

України з метою сприяння обороноздатності та мобілізацій готовності держави, 

розв’язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних 

потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, 

налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва; 

8) формування відповідального відношення громадян до служби у 

Збройних Силах України; 

9) підвищення рівня готовності молоді до служби у Збройних Силах 

України; 

10) відродження та збереження національних традицій і цінностей. 
 

ІII. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок 

коштів районного бюджету. 

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності 

забезпечення виконання у 2018 – 2020 роках конкретних заходів Програми, 

орієнтовних витрат на їх реалізацію, вирахуваних на підставі встановлених норм 

та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих 

цін тощо, а також з урахуванням можливостей доходної частини районного 

бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним 

законодавством України  (розрахунок обсягів фінансування додається). 

 

IV. Організація контролю за виконанням Програми 

 

Районна державна адміністрація, районна рада та районний військовий 

комісаріат щороку розробляють та затверджують заходи щодо реалізації 

Програми. 

Місцеві засоби масової інформації залучаються до висвітлення ходу 

реалізації Програми  

 

V. Підтримання пропозиції Міністерства оборони України про 

подальший розвиток шефства над військовими частинами, ротою охорони  

та загонами оборони Голованівського району під час навчань та настання 

особливого періоду  

 

Згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 

щодо надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, 

паливно-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у 

розв’язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних 

потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її 

підготовки до виконання військового обов’язку, шефської допомоги військовим 
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частинам, підрозділам, що дислокуються на території Голованівського району, а 

саме сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціальних потреб 

підрозділів територіальної оборони. 

 

VI. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми сприятиме: 

удосконаленню механізму призову громадян на строкову військову 

службу;  

проведенню своєчасної та якісної приписки громадян до призовної 

дільниці району; 

забезпеченню здійснення призову військовозобов’язаних, резервістів та 

поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, 

інших військових формувань в обсягах, визначених мобілізаційним планом з 

урахуванням резерву; 

організації територіальної оборони Голованівського району; 

забезпечення своєчасного, якісного та організованого комплектування 

Збройних Сил України особовим складом військової служби за контрактом та 

удосконалення системи відбору та прийняття на військову службу за 

контрактом;    

виконанню заходів пов’язаних з проведенням мобілізації; 

формуванню відповідального відношення громадян до служби у Збройних 

Силах України; 

підвищенню рівня готовності молоді до служби у Збройних Силах 

України; 

надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України з 

метою сприяння обороноздатності та мобілізацій готовності держави, 

розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних 

потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, 

налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва; 

відродженню та збереженню національних традицій і цінностей. 
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