
г Про затвердження Програми підготовки 
... та виховання захисників Батьківщини, І 

ВІиськово-фахо~~і орієнтації молоді та проведення призову 
на строкову ВІИСЬКОВУ службу в М. Бровари на 2007 рік. 

Відповідно до основних положень Конституції України Законів 
України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про вне~ення змін 
до Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу», 
керуючись ст. 91 Бюджетного Кодексу України та «Національною програмою 
патріотичного виховання населення, формуванНJI здорового способу ЖИ'rrЯ, 
розвитку духовності та зміцненНJI моральних засад суспільства», 
затвердженою Постановою км України Н!! 167 від 15.09.1999р., статrею 26 
пункту 22 Закону України «Про місцеве самоврядуванНJI в Україні» та з 
метою підготовки свідомих захисників Батьківщини, виховa8НJI їх морально
вольових якостей, необхідних для служби в Збройних Силах України та 
інших військових ФормуванНJIх, утворених згідно з законодавством України, 
покращення їх військово-фахової орієнтації та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін та комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підготовки та виховa8НJI захисників Батьківщини, 
військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення призову на 
військову службу в м. Бровари на 2007 рік, (додається). 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської. ~~ передбачити в ~юджеті 
міста на 2007 рік кошти на виконання ЦІЄl Програми в сУМІ 15000 
(п'ятнадцять тисяч) грн., кошторис дода~ься. . 

з. Виконавцям Програми інформувати МІСЬКУ раду про ХІд виконa8НJI 

Програми двічі на рік (червень, грудень). 
4. Рішення міської ради від 29.12.2005 р. Н!!867 -.41 Б 04 С:Про затв~~дження 
П . ІСИ та виховання захиСНИКІв атьювщини ВІИСЬКОВО-
рограми ПІДГОТОВ . . .. 

Ф ... ... молоді при проведеННІ призову на строкову В1Иськову 
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Поданнsr: 

- військовий комісар 
Броварського об'єдиаиог~. . 
міського військового КОМІсаРІату 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар міської Ради 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального· відділу 

- голова постійної комісії 
• 

з гуманІтарних питань 

0006~6· 

~=--____ В.М.Лутаk 

-

--~~----------
І. В. СаПОЖI«() 

.. 

<:" d[:> І.Г.Лввер 
( 

--____ ~H.I.rHaTIoK 

~t-:н---.:... __ --...:А.В.КриВоНоО 



ПРОГРАМА 

Затверджено 

РішенНJI Броварської 
міської ради 

від ес N "",-и-- 200 D. 
#\''Ь -1/1 - f) 

підготовки та вихованНJI захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації 
молоді, організації та проведення призову на строкову військову службу в 

м. Бровари на 2007 рік 

Програма створюється з метою реалізації основних положень 
Конституції України, Закону України «Про BHeCeHНJI змін до Закону України 
«Про військовий обов'язок і військову службу», п.22 ст.26 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 Украіни та інших військових формуванНJIX, 
утворених згідно з законодавством України, покращенНJI військово-фахової 
орієнтації. 

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

формуванНJI духовної і психологічної готовності зі зброєю в руках захищати 

державу; 

2) вихованНJI морально-вольових якостей, готовності до служби У 
Збройних Силах Украіни, військ МВС, СБУ, МНС, держкомітету охорони 

кордонів; 
З) підвищеННJI престижу та авторитету військової служби, військово-

фахова орієнтація молоді, розвиток мотивації у юнаків до служби у Збройних 
Силах України та інших військових формуваннях, створених згідно 

законодавства Украіни; 
4) забезпечеННJJ планомірної підготовки та проведеННJI призову; 
5) забезпечеННJJ інформування молоді з питань підготовки та 

проходженНJI строкової військової служби, військової С~БИ за Ko~~aктOM, 
навчaнWI у вищих військових навчальних закладах, П1ДГотовки ВІИСЬКОВИХ 

фахівців. . ..о... б 
6) організація допомоги ЗВІльненим в запас ЗІ ~ІИСЬК~ВОІ служ И 

військовослужбовцям по працевлаштуванню та ПРОфОРlєнтац1Jl стосовно 
військової служби за контрактом У військових формування, передбачених 
законодавством УкраіНИ. 

п. Для вирішення головних завдань програми на базі Броварського 

міськвіЙСЬІСКомату необхідно: 

1 Створити відповіднУ Maтepi~НY базу:. . 
. , изоване робоче МІсце по Beдeнmo ВІЙСЬКОВОГО оБЛІКУ 

- комп ютер 
призовників; 



-~-

2. Забезпечити необхідні матеріально-технічні засоби ДJUI виконання 
завдань, пов'язаних із проведенИJIМ приписки та призовів громадив на 
військову службу: 

- надрукувати бланки Документації; 
- придбати канце.лирське приnадци; 
- передбачити транспортні витрати ДJIJI забезпечення ЯВКИ призовників, 

що ухиmпoться від призову та для доставки призовників на обласний 
збірний пункт ДЛЯ подальшої Їх відправки до війська; 

3. Показники програми: 
- приписка 

- призов 

- відправлено в війська 

1300чол. 
3200 чол 
280 чол 

ІІІ. Термін виконання програми січень-грудень 2007 року. 

ІУ. Відповідальний виконавець - Броварський міськвіііськкомат. 

Міський голова в.о. Аитонепо 

-- -



· Кошторис 
програми ПІДГОТОВКИ та виховання захисників Батьківщини, 

військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення 
призову на строкову військову службу та приписки 
до призовної дільниці в м. Бровари на 2007 рік. 

1. Виготовлення бланків документації по організації та проведенню: 
- призовів - 5000 грн; 
- приписки - 3000 грн; 
2. Канцелярські товари для забезпечення роботи призовної, приписної та 
медичної комісій - 2000 грн. 
3. Витрати на транспорт ДJIJI забезпечення явки призовників, доставки на 
обласний збірний пункт - 3000 грн. 
4. Витрати на виготовлення наочної агітації з питань підготовки молоді до 
служби в Збройних Силах України - 2000 грн. 

всього: 15000 грн. 

Військовий комісар ~ 
Броварського об'ЄДНано~ . 
міського військового КОМІсаРІату _~~ ______ В.М.ЛУТАК 

Начальник групи соціального «-6J1.~ 
захисту Броварського омвк ~GfR!PF~=7і~---- о.п. КAIDПєнко 



ПОДАННЯ: 

Міському голові 
AIrroневку в.о. 

ПросltМО Вас ввести на засідании ТРИНaдцJ1Тої сесії Броварської міської 
ра.пп mrraиня ~'Про затверджеШIJI Програми підготовки та виховання 
захпснпЮ.в Батьківщшш, військово-фахової орієнтації молоді та проведения 
призову на строкову військову службу в м. Бровари на 2007 рік". 

Військовий комісар 
Броварського об' єдвавого 
~OCЬKOГO військового KO~ • a~1·borv 

ПОЛКОВНИК 
В.М.Лутак 
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