
БРОВАРСЬКА МІсьКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про з.атвер~еННJI програми підготовки та виховаННJll 
захисниКІВ БатьКІВЩИНИ, військово-фахової орієнтації молоді 

та проведеННJI призову на строкову військову службу в 

м. Бровари на 2006 рік 

Відповідно до основних положень Конституції Украіни, Законів 
України "Про загальНИЙ військовий обов' JlЗОК і військову службу", "Про 
BHeCeННJI змін до Закону Украіни "Про загальний військовий оБОВ'JlЗОК та 
військову службу", керуючись СТо 91 Бюджетного Кодексу України та 
"Національною програмою патріотичного вихованнв населення, ФормуванНJI 
здорового способу житrJl, розвитку духовності та зміцнеННJI моральних засад 
суспільства", затвердженою Постановою км Украіни ,N'g 167 від 
15.09.1999 ро, стапею 26 пункту 22 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування В Украіні" та з метою підготовки свідомих захисників 
Батьківщини, виховання іх морально-вольових JП(остей, необхідних ДЛJI 
служби В Збройних Силах Украіни та інших військових формуваннях, 
yrворених згідно з законодавством Украіни, покращенНJI іх військово
фахової орієнтації та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічНого та культурного розвитку, бюджety, фінансів та цін 
та комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підготовки та вихованНJI захисників 
Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організаціі та проведенНJI 
пРизову на строкову військову службу в Мо Бровари на 2006 рік (додаЄТЬСJl). 

2. Фінансовому упрaвлiвmo Броварської міської ради передбачити в 
бюджeri міста на 2006 рік кошrи на виконання цієї Програми в сумі 15000 
(П'JlТНaдцJIТЬ тисяч) гривень, кошторис додається. 

3. Виконавцим програми інформувати міську раду про хід виконaнНJI 
Програми двічі на рік (червень. грудень). 

4. РішеННJI міської ради від 03.02.2005 ро Н!! 622-31-04 "Про 
затверджеННJI Програми підготовки та виховання захисників Батьківщини 
військово-фахової орієнтації молоді при проведенні призову на строкову 
військову службу в Micri Бровари на 2005 рік", зНJIТИ з коИІрОЛ1О, JIJ( таке, що 
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ВІИСЬКОВИИ КОМІсар 

Броварського об'єднаного 
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МІСЬКОГО ВІИСЬКОВОГО КОМІсаРІату 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар міської ради 

. 
- заступник МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

- заступник начальника фінансового 
управлінWI - начальник бюджетного . . 
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ПРОГРАМА 

Затверджено 
РішеВНJI Броварськоі 
міськоІ ради 

від && п "4~ 200.гр. 
fl J'6?.! ~- РР 

підготовки та виховaннJl захисників Батьківщини, військово-фахОВОі opiєmaцiї 
молоді, організації та проведеННJI призову на строкову військову службу в 

м. Бровари на 2006 рік 

Програма створюєrьСJl з метОІО реалізації основних положень 
Конституції Украіни, Закону України «Про BHeCeННJJ змін до Закону України 
<d1po загальний обов'язок і військову службу», п.22 ст.26 Закону Украіни 
«Про місцеве самовридувamш в Украіні» та з метою oiдroтовки свідомих 
захисників Батьківщини, виховaнвJI іх морально-вольових JlКocтe~ необхідних 
ДЛJI служби в Збройних Силах Украіни та інших військових формув8ННJlX, 
утворених згідно з законодавством Украіни, покращеННJI військово-фахової 
орієиrацiL 

І. ГОJlовні завданни програми: 
1) згуртувaнвJI юнацтва навколо ідеі державної незалежності Украіни та 

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

2) вихов8IПIJl морально-вольових JlКocтeii, готовності до служби у 
Збройних силах Украіни, військ МВС, СБУ, МНС, держкомітету охорони 
кордонів ; 

3) підвищеВRJ1 престижу та авториrету військової служби, військово
фахова орішr8ЦЇJI МОПО~ РОЗВJПок. мо'tИВаціі У юнаків до служби у Збройних. 
Сипах Украіни та imпиx військових формув8ННJlX, створених згідно 
законодавства Украіви; 

4) забезпечеНRJI ппавоміРВОЇ підготовки та проведеНВJI призову; 
S) забезпечеВВJI інформування молоді з питань пiдrorовки та 

проходжеВВJI строкової військової служби, військової CJIy)кби за ковтрактом, 
В8ВЧ8IDJJI у вищих військових навчальних закпадах, пiдrотоВIGI військових 
фахівців. 

б) організаціи допомоги звільненим в запас зі строкової війсьхової 
служби військовослужбовцвм по працеВJIamтyв~ та профорієвтaцiJI 
стосовно військової служби за контрактом у військових формувllllВJl, 
передбачених законодавством Украіни. 

п. длв вврішева roJJоввп завдань програми ва базі Бровареькоro 
міеьквilеьаомату веобхідво: 

1. Створиrи відповідну матеріальну базу: 
_ комп'ютеризоване робоче місце по веденвю військовоrо обліку 

призовників; 
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2. Зробити ремо1П ПРІПОВНОЇ дільmщi. 
з. Забезпечити необхідні матеріально-технічні засоби ДJIJI виховВННJI 
завдань, пов 'язаних із проведеННJIМ ПРIШИСКИ та призовів ГPOM8ДDf ва 
військову службу: 
- надрУКУВIПИ бланки докумешaцU; 
- придбlПИ к8Іщелярсы�еe приладди; 
- передбаЧП'l'И транспортні витрати ДJIJI забезпечеННJl JlВКИ призовників, 
ЩО ухІfJUDOТЬСJl від призову та ДJIJI доставки ПРJПОВників ва обласний 
збірний nyвкr ДПJI подальшої іх відправки до війська; 

ш. Термів ВDконаиВR програми грудень 2006 року. 

IV. ВЇДПОВЇД8JIЬDuіі виконавець - Броварський міськвійськкомат • 
.. ; .# : ' .. : .. - : .. 

Секретар мicь~ 
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ПОДAШlЯ: 

Військовий комісар 
Броварського об' єдваного 
міСЬКОГО війСЬКОВОГО комісаріату 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗacтyDIIИI( міськоro ГОЛОВИ 
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· Кошторис 
програми ПІДГотовки та ВИХОВВННSIЗ8ХИсншdв Батьхівщини, 
військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведеННJl 

призову на строкову військову службу та приписки 
до призовної дільниці в М. Бровари ва 2006 рік. 

1. ВигarовлеЮIJI бланків документації по організаціі та проведеmпo: 
_ призовів - 2000 грн; 
_ nPlmиСКIі - 1 ООО грн; 
2. К8ІЩemrpСЬІ0 товари Д1IJI забезпечеНВJI роботи призовної, DpJПJИсної та 
медичноі комісій - 1 ООО ГРН. 
з. Виrpати на транспорт ДПS1. забезпечеВВJt. явки призовників. доC't8ВКИ ва 
обласний збірний пункт -1 ООО гри. 
4. Виrpати на виroтовлеВНJI наочної агітації з ІПІТ8ВЬ підготовки молоді до 
сnyжби в Збройних СИJl8Х Украіни - 5000 грн. 

ВСЬОГО: 15000 грН. 

Військовий комісар 
Броварського об'~авоro 
міського військового комісарі r&c::~ ____ В.МЛУТАК 

начвпьвик фіиавсово-rocподврсь1СОro ~ Г.м.БАГР АМЯН 
відцілеННJI Броварського ОМВК __ .-:..~--=---
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