
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ №  
 

 
24 червня 2021року                               10 сесія VIII скликання 

                                           

Про затвердження Програми 
територіальної оборони Вороновицької 
селищної територіальної громади, 
мобілізаційної підготовки, призову 
громадян України до лав Збройних Сил  
України на військову службу  
на 2021рік 

 
 З метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності 

держави, відповідно до статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», статті 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», статті 18 Закону України «Про оборону України», Закону 

України від 30.03.2021 р. № 1357-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання 

військового обов’язку та ведення військового обліку», Указу Президента 

України від 23.09.2016 р. № 406/2016 «Про Положення про територіальну 

оборону України» та Інструкції про організацію виконання Положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України (зі змінами), керуючись пунктом 22 частини 1  статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада: 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму територіальної оборони Вороновицької селищної 

територіальної громади, мобілізаційної підготовки, призову громадян України 

до лав Збройних Сил України на військову службу на 2021рік  (далі – 

Програма), що додається. 

 

2. Відділу фінансів Вороновицької селищної ради передбачити кошти на 

фінансування заходів Програми в бюджеті Вороновицької селищної 

територіальної громади на 2021рік. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                 О.Г.КОВІНЬКО 
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                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                 рішенням Вороновицької селищної ради       

                10 сесії VIII скликання  

                 від 24.06. 2021 року №  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
територіальної оборони Вороновицької селищної 

територіальної громади, мобілізаційної підготовки, 
призову громадян України до лав  

Збройних Сил України на військову службу 
на 2021рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                      смт Вороновиця 
2021 рік 
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1. Загальні положення 
 

Програма територіальної оборони Вороновицької селищної 

територіальної громади, мобілізаційної підготовки, призову громадян України 

до лав Збройних Сил України на військову службу на 2021рік /далі – Програма/ 

розроблена на основі Закону України  «Про оборону України», Закону України 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України від 30 березня 

2021 року № 1357-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та 

ведення військового обліку», Указу Президента України від 23 вересня 2016 

року № 406/2016 «Про положення про територіальну оборону України», 

Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, 

затвердженої Указом Президента України від 25.10.2002 № 948/2002. 

Програма визначає основні напрямки удосконалення допризовної 

підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, зменшення безробіття в 

населених пунктах Вороновицької селищної територіальної громади шляхом 

призову на військову службу за контрактом та військову службу в резерві до 

лав Збройних Сил України та інших військових формувань, підтримка та 

забезпечення стрілецької роти та роти охорони територіальної оборони 

Вінницького району. 

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на: 

- забезпечення обороноздатності території Вороновицької селищної 

територіальної громади; 

- зміцнення матеріальної бази стрілецької роти, роти охорони, ремонт та 

утримання пункту управління штабу району територіальної оборони           

в належному стані; 

- проведення призову громадян України у 2021році на строкову військову 

службу, приписки юнаків до призовної дільниці; 

- агітацію щодо призову на військову службу за контрактом; 

- підвищення престижу військової служби, військово-професійну 

орієнтацію молоді, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу           

у вищі військові навчальні заклади та проходження військової служби. 

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 

14.05.1999  № 644-XIV встановлені правові основи мобілізаційної підготовки           

та мобілізації в Україні, визначені засади організації цієї роботи, обов’язки           

та відповідальність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,           

їх повноваження та функції. 

Законом України від 30 березня 2021 року № 1357-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України  щодо удосконалення окремих питань 

виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» визначені 

основні завдання територіальних центрів комплектування та соціальної 

підтримки стосовно забезпечення 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 призивних 

дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на 

військову службу та взаємодії територіальних центрів комплектування та 
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соціальної підтримки з органами місцевого самоврядування, фінансове і 

матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організацією військової служби 

і виконанням військового обов’язку. 

Для виконання цих важливих державних завдань на Вінницький 

районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 

покладено ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки 

при надійному функціонуванні системи військового обліку, бронюванні 

військовозобов’язаних на воєнний час, забезпеченні належних умов праці 

призовної комісії, медичного персоналу та достатнього фінансування існуючих 

потреб. 

Незважаючи на недостатній стан фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення, у 2020 році Вінницьким районним територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки спільно з органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування успішно проведено всі заходи, направлені на 

виконання законів України «Про мобілізаційну готовність та мобілізацію» та 

«Про військовий обов’язок і військову службу». 

Вирішення питання підготовки молоді до військової служби, ведення 

військового обліку, медичного огляду громадян, призову їх на військову 

службу за контрактом, обладнання призовної дільниці медикаментами, 

медичним майном, електронним та програмним забезпеченням у сучасних 

економічних умовах без фінансування з місцевого бюджету неможливо. 

 

 

2. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення програми Вінницький районний 

територіальний центр 

комплектування та соціальної 

підтримки 

2.  Нормативно-правові акти, що стали 

підставою для розроблення 

програми 

Конституція України; 

Закон України «Про оборону 

України; 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми  Вороновицька селищна рада 

4. Співрозробник Програми Вінницький районний 

територіальний центр 

комплектування та соціальної 

підтримки 

 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Вінницький районний 

територіальний центр 

комплектування та соціальної 

підтримки 

 

6. Термін реалізації Програми 2021рік 
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7. Етапи виконання Програми  І етап – 2021 рік 

8. Джерела фінансування програми Бюджет Вороновицької 

територіальної громади та інші 

джерела, не заборонені чинним 

законодавством України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього, в тому числі: 

Всього – 22,0 тис. грн., в т.ч.: 

2021 р. – 22,0 тис. грн. 

 

9.1.  Кошти бюджету Вороновицької 

територіальної громади 

 22,0 тис. грн. 

9.2. Кошти інших джерел, не заборонені 

законодавством 

- 

 

 

3. Мета Програми 
Метою Програми є: 

- узгодження дій органів місцевого самоврядування, відділів районної 

державної адміністрації, районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, закладів загальної середньої освіти щодо 

цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни; 

- підтримка мобілізаційної готовності районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки на належному рівні, необхідному для 

виконання завдань за призначенням; 

- підвищення значення роботи органів місцевого самоврядування в 

проведенні військово-облікової роботи на території Вороновицької селищної 

територіальної громади, залучення до комплектування військ мобілізаційних 

ресурсів територіальної громади в повному обсязі, що надасть змогу якісного 

комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань 

молодим поповненням під час призовів громадян на військову службу за 

контрактом; 

- матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів місцевого 

самоврядування, районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, правоохоронних органів, органів освіти та охорони 

здоров’я щодо забезпечення у громаді належної роботи призовної дільниці та 

мобілізаційної підготовки місцевого значення; 

- організація співпраці з Вінницькою районною філією Вінницького 

обласного центру зайнятості щодо якісного проведення пропаганди серед 

потенційних кандидатів на військову службу за контрактом, проведення 

засідань за «круглим столом», ярмарок вакантних посад; 

- надання методичної підготовки викладачам допризовної підготовки 

щодо організації військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення 

спеціальною літературою, наочними посібниками. 

Програма розроблена для вирішення проблеми щодо належної організації 

роботи штабу району територіальної оборони та пункту управління штабу 

району територіальної оборони, виконання основних завдань та заходів, 

проведення навчань (тренувань), забезпечення матеріально-технічними 
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засобами з територіальної оборони, забезпечення інструментарію, медичного та 

господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення 

медичного огляду призовників, підбір та подачу на навчальні збори 

військовозобов’язаних оперативного резерву першої та другої черги відповідно 

до нарядів Вінницького ОТЦК та СП до військових частин, удосконалення 

навчальної матеріально-технічної бази, забезпечення поліграфічною та 

рекламною продукцією, наглядною агітацією. 

 

 

4. Обгрунтування шляхів і засоби розв’язання проблеми, 
 обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 
 

Основним завданням Програми є ефективне зміцнення зв’язків органів 

місцевого самоврядування та районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки з питань територіальної оборони 

територіальної громади, мобілізації людських та транспортних ресурсів, 

військово-патріотичного виховання, допризовної підготовки молоді 

Вороновицької селищної територіальної громади, піднесення престижу 

військової служби. Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься 

шляхом: 

- придбання матеріально-технічних засобів для Вінницького районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, оплати 

наданих послуг; 

- організації інформування населення громади щодо реформування 

Збройних Сил України в засобах масової інформації; 

- обладнання штабу територіальної оборони та пункту управління 

мобілізацією Вінницького району; 

- виготовлення відповідної поліграфічної продукції; 

- перевезення особового складу на навчальні збори військовозобов’язаних 

та резервістів оперативного резерву першої та другої черги; 

- забезпечення заходів, пов’язаних з призовом громадян на строкову 

військову службу та прийняття на службу за контрактом, якісного ведення 

військового обліку. 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету 

Вороновицької територіальної громади та з джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

Програма розрахована на 2021рік. 
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Ресурсне забезпечення Програми 
територіальної  оборони  Вороновицької селищної  територіальної      

громади, мобілізаційної  підготовки, призову громадян України до лав 
Збройних Сил  України на військову службу  на  2021рік 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 
виконання Програми 

Етапи виконання Програми Всього 
витрат на 
виконання 
Програми 

І етап 

2021 рік 

Обсяг ресурсів усього, у тому 

числі, тис. грн. 
22,0 22,0 

Бюджет Вороновицької 

селищної ради, тис. грн.  
22,0 22,0 

Кошти інших джерел, не 

заборонених законодавством 
- - 

 
 

          5. Завдання, заходи та результативні показники Програми 
 

Основними завданнями Програми є: 

- підвищення рівня територіальної оборони Вороновицької селищної 

територіальної громади; 

- організація і проведення навчань (зборів) з особовим складом 

стрілецької роти та роти охорони Вінницького районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки; 

- забезпечення комплектності навчальної матеріально-технічної бази 

стрілецької роти та роти охорони Вінницького районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки, документації штабу району 

територіальної оборони; 

- планування і організація навчально-польових зборів з молоддю, яка 

проходить допризовну підготовку, участь юнаків у спартакіадах; 

- удосконалення навчально-матеріальної бази допризовної підготовки; 

- організація роботи з картотеками військовозобов’язаних та призовників, 

які знаходяться на військовому обліку; 

- формування первинних документів особової справи призовників на 

військову службу за контрактом; 

- сприяння належній роботі районної призовної комісії; 

- розробка спільного комплексного плану лікувально-оздоровчих заходів 

серед допризовної та призовної молоді Вороновицької територіальної громади; 

- проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого 

значення; 

- облаштування приміщення пункту управління штабу району 

територіальної оборони та приведення його в готовність до виконання завдань 

за призначенням. 
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Очікуваними результатами від реалізації Програми є: 

- забезпечення обороноздатності Вороновицької територіальної громади; 

- зміцнення навчальної матеріально-технічної бази стрілецької роти та 

роти охорони Вінницького районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки; 

- проведення на належному рівні приписки юнаків до призовної дільниці 

та призову громадян на строкову військову службу, відбору кандидатів до 

вищих навчальних закладів, забезпечення заходів, пов’язаних з призовом 

громадян на військову службу за контрактом; 

- проведення зборів щодо перепідготовки військовозобов’язаних та 

якісного ведення військового обліку; 

- відповідна мобілізаційна підготовка населення і транспортних ресурсів; 

- зустрічі призовників з військовослужбовцями, які брали участь в 

АТО/ООС, для підготовки молоді до військової служби; 

- підняття престижу професії військовослужбовця; 

- покращення лікувально-оздоровчих заходів серед допризовної та 

призовної молоді. 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

- підвищення рівня забезпеченості та обороноздатності стрілецької роти 

та роти охорони Вінницького районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки; 

- повноцінне функціонування штабу району територіальної оборони та 

пункту управління штабу району територіальної оборони; 

- забезпечення підбору та подачі на навчальні збори 

військовозобов’язаних оперативного резерву першої та другої черги згідно 

нарядів Вінницького ОТЦК та СП та бойових частин; 

- покращення лікувально-оздоровчих заходів серед допризовної та 

призовної молоді Вороновицької селищної територіальної громади; 

- посилення контролю за забезпеченням належного рівня фізичної 

підготовки осіб призовного віку. 
 

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
Органом управління Програмою є голова Вороновицької територіальної 

громади, який в межах повноважень здійснює координацію і контроль за ходом 

виконання Програми. 

Відповідальним за надання звітних матеріалів є Вінницький РТЦК та СП. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми покладається на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та цін. 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                          Олександр КОВІНЬКО 


