
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження програми підготовки l 
та виховання захисників Батьківщини, 

військово - фахової орієнтації молоді та проведення призову 
на строкову військову службу в м. Бровари на 2005 рік. 

Відповідно до основних положень Конституції України, Законів 
України <<Про загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про 
внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов' язок та 
військову службу", Керуючись ст. 91 Бюджетного Кодексу України та 
"Національною програмою патріотичного виховання населення, 

формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення 
моральних засад суспільства", затвердженою Постановою км України 

N!!167 від 15.09.1999р., статтею 26 пункту 22 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та з метою підготовки свідомих захисників 
Батьківщини, виховання їх морально - вольових якостей, необхідних для 
служби в Збройних Силах України, 1І0кращення військово - фахової 
орієнтації та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 

цін міської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підготовки та виховання захисників Батьківщини, 
військово - фахової орієнтації молоді, організації та проведення призову 
на строкову військову службу в м. Бровари на 2005 рік, (додається). 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради передбачити в 
бюджеті міста на 2005 рік кошти на виконання цієї Програми в сумі 
10000 (десять тисяч) грн. 

з. Виконавцям Програми інформувати міську раду про хід виконання 
Програми двічі на рік (червень, грудень) . 

. 4. -Рішення міської ради від 25.12.0Зр. N!!З79-19-24, зняти з контролю, як . " 

'. 'таке, що виконане. 

5. Контроль за в ~ • цього ~ішення покласти на комісію з 
гуманітарних аиYs9fiatв ика М1СЬКОГО голови Шестопал л.п . 
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ПОДАННЯ: 

Віііськовий комісар 
Броварського об'єднано~ . 
Міського військовоГО КОМІсаРІату _trJ~:::::::':'-----.;В.М.Лyrar 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар міської Ради 

Заступник міського голови 

Заступник начальника 
фінансового управлінНJI
начальник бюджетного відділу 

Завідуюча юридичнИМ відділом 

_
__ (V,.......:,/--.;. ~~~~ __ л.П.шестопan 

1'= 

--_...;,:~~~.; ___ т.о.сторожух 

/ 
c.-<~ І.Г.Лавер 

3авідуючазaraльиим відділом ~~ 
Н.І.ГваТЮ1 

Голова постійної комісії 
з питань соціально - еКономічного та 
~ЛЬ1'Урного розвитку, бюджету 
фІнанСІВ та цін ' 

- _______ .--:В.І.БєniК 
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ПРОГРАМА 

,jатверджено 

РЇШеШUI Броварської 
міської ради ./Jb ~ -и-(), 
від" 1),3 "~ 200Ор. 

підготов~ та B~OB~ з~с.ників БаТЬІdвщини, військово-фахової орієнтації 
МОЛОДІ, орган1З8ЦU та проведення призову на строкову військову службу в 

.,м. Бровари на 2005 рік 

Програма створюється з метою реалізації основних положень 
Конституції України, Закону України «Про внесення змін до Закону Украіни 
<<Про загальний обов'язок і військову службу», П.22 СТ.26 Закону України 
<<Про місцеве самоврядування в Украіні» та з метою підготовки свідомих 
захисників Батьківщини, виховання їх морально-вольових JlКостей, необхідних 
для служби в ЗброЙНИХ Силах України та інших військових формуваннях, 
створених згідно законодавства України, покращення військово-фахової 
орієнтації. 

І. Головні завдання програми: 
1) згуртування юнaцrва навколо ідеї державної незалежності Украіни та 

формув8ННJI духовної і психологічної готовності зі зброєю в руках захищати 
державу; 

2) виховання морально-вольових JII(остей, готовності до служби у 
Збройних Силах Украіни, військ МВС, СБУ, МНС, держкомітету охорони 

кордонів ; 
3) підвищеlШJI престижу та авторитету військової служби, військово

фахова орієкrаціи молоді, розвиток мотивації у юнаків до служби у ЗброЙНИХ 
Сипах України та інших військових формуваннях, створених згідно 

законодавства Украіни; 
4) забезпечеННJI ШІаномірної підготовки та проведеННJI призову; 

5) забезпечення інформування молоді з питань *отовки та 
npоходжеННJI строкової війСЬІСОВОЇ служби, військової служби за ковтрактом, . . ... 
навчання у вищих військових навчальних закладах, ЩlJГотовІСИ В1Иськових 

фахівців. 
6) організація допомоги звільненим в запас зі строкової військової 

служби військовослужбовцям по працевлaшryвamпo та профорієшaцїJI 
стосовно військової служби за коиrpактом у військових формування, 

· передбачених законодавством України. 

п. Для ВDрішенви ГOJlовввх завда~ь програми ва базі Броварського 
· міськвііськкомату веоБХЇДDО: 

~.' :>, -
1. Створити відповідну матеріальну базу: 

:: ',; _ комп'ютеризоване робоче місце по ведеlDDO військового обліку · . .. .. ~ 
~i.k:;;~·' призовників; 



2.Зробити ремонт призовної дільmщі. 
З.Забезпечити необхідні матеріально-технічні засоби для виконання , . . 
завдань, пов язаних 13 проведенням приписки та ПРИЗОВІВ громадян на 

військову службу: 

- типографські друковані бланки документації; 
- КaJЩелярське прШІаддв; 

- транспортні виrpати для забезпечеННJI явки призовників, що 
ухиляються від призову та ДЛЯ доставки призовників на обласний 
збірний пункт для подальшої іх відправки до війська; 

ІІІ. Термін Вllконання програМl1 грудень 2005 року. 

IV. Відповідальний виконавець - Броварський міськвіЙськкомат. 

Секретар міськ 



ПОДАННЯ: 

Військовий комісар 
Броварського об'єднаного 
міського військового комісаріату 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гРЛОВИ 

В.М.Лyrак 

__ ~_",_. ,ж._.е._4 'i~~:::::.-..-- Л.П.Шестопал 
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. Кошторис 
програми mдготовки та виховання захисників Батьківщини, 
військово-фахової орієиrації молоді, організаціі та проведеНIDI 

призову на строкову військову службу та прmшски 

до призовної дільmщі в м. Бровари на 2005 рік. 

1. Виготовлення бланків докумеиrації по організації та проведешпо: 
- призовів - 2000 грн; 
- приписки - 1 ООО грн; 
2. Канцелярські товари для забезпечеННJI роботи призовної, приписної та 
медичної комісій - 1 ООО грн. 
з. Витрати на транспорт ДJIJl забезпечеШU1 явки призовників, доставки на 

обласний збірний пункт - 1 ООО ГРН. 
4. Витрати на виготовлення наочної агітації з ІПІТань підготовки молоді до 
служби в ЗброЙНИХ Силах України - 5000 грн. 

о j ВСЬОГО: 10000 грн. 
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Військовий комісар 
Броварського об'~аного 
міського військового комісаріату ~~~ ______ В.М.ЛУТАК 

НачaJIЬнmc фінансово-господарського .ьu ,-
вїдцілеНЮІ Броварського ОМВК' __ -J_~~~=;;-__ Г.М.БАГРАМЯН 
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