
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затверджеННJI Програми підготовки 
~a виховаННJI захисників Батьківщини, 
ВІЙСЬКОВО-фахової орієнтаціі молоді та 

проведеННJI призову на строкову військову 

службу в м. Бровари на друге півріЧЧJl 
2009 р. та на 2010 рік 

З метою підготовки свідомих захисників Батьківщини, виховаННJI їх 
морально - вольових Jlкостей, необхідних длJl служби в Збройних Силах 
України та інших військових формуваННJlХ, утворених згідно з законодавством 
України, покращеННJI їх військово - фахової орієнтації, відповідно до Закону 
України ,,про військовий оБОВ'JlЗОК і військову службу", "Національної 
програми патріотичного виховаННJI населенНJI, ФормуванНJI здорового способу 
житrJl, розвитку духовності та зміцненНJI моральних засад суспільства" 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України Н!! 167 від 15.09.1999, 
керуючись пунктом «8» пп. 1 статті 27 Закону України «Про місцеве 
самОВРJlдуванНJI в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з 
гуманітарних питань міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підготовки та вихованНJI захисників Батьківщини, 
військово-фахової орієнтації молоді та проведеННJI призову на строкову 
військову службу в м. Бровари на друге півріччя 2009 р. та на 2010 рік 

(додаЄТЬСJl ). 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської .ради передбачити в 
бюджеті міста на 11 півріччя 2009 року та на 2010 РІК кошти на виконанНJI 
цієї Програми в сумі 45000 (сорок п'ять) ТИСJlЧ грн., кошторис додаЄТЬСJl. 

З. Виконавцям інформувати міську раду про хід виконанНJI Програми двічі 
на рік (червень-грудень). 
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4. Рішення міської ради від 28.12.2006 року N!! 200-14-05 "Про затвердженНJI 
Програми підготовки та виховання захисників Батьківщини військово
фахової орієнтації молоді та проведення призову на строкову військову 
службу в м. Бровари на 2007 рік" визнати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покnасти на постійну комісіlО з 
гуманітарних питань 
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I.В.Сапожко 



ПодаННА: 

ВіііськовИЙ комісар 
Броварськоro омвк 

В.А.Ноженко 
--~~~~~г---

г .п.г олубовсь~lІІ 

- начальник ЮРJtД~ЧНОГО відділу І.Г. Лавер 

. l1r?'~ - начальник фінансового упрввліИВR r / 
---'-7'"'4'--..&---

с.п. Ковриra 

- начальник управлінНJI економіки Н.І. СаченІ(О 

- RaЧIIJJЬНИXзaraпьнoro ~ _ H.I.ГHaТJOK 

- ГОлова постійної комісії 
ryмавітарних Питань 

~:т-1~ ___ ~А.В.Кривонос 



Схвалено 

Рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради 
від 14.07.2009 року N!! 320 

Затверджено 
Рішення Броварської міської ради 
від "fIl' .auZН.f 2009 року N!! -I.дl·61-

-D.r 

ПРОГРАМА 
підroтов~и та ВІ~ХОВ~~НЯ захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації 

МОЛОДІ, оргаН1заЦll та проведення призову на строкову військову службу в 

м. Бровари на друге півріччя 2009 та 20 І О роки. 

Проrpама створюється з метоlO реалізації основних положень Конституції 
України, Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про 

військовий обов'язок і військову службу", п.22 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в У країні" та з метоlO підготовки свідомих захисників 
Батьківщини, виховання їх морально-вольових якостей, необхідних для служби 
в. Збройних Силах України та інших військових формуваннях утворених згідно 
з законодавством України, покращення військово- фахової орієнтації. 

І. Головні завдання програМІ!: 
1) згуртування lонацтва навколо ідеї державної незалежності України та 

формування духовної і психологічної готовності зі зброєю в руках захищати 

державу; 

2) виховання морально-вольових якостей, готовності до служби у 
Збройних Силах України, Міністерства внутрішніх справ УкраїН.I, Служби 
безпеки України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державного 
комітету у справах охорони державного кордону України; 

3) підвищення престижу та авторитету військової служби, військово
фахова орієнтація молоді, розвиток мотивації у Іонаків до служби у ЗброЙн.1Х 
Силах України; 

4) забезпечення планомірної підготовки та п?оведення приз~ву; 
S) забезпечення інформування МОЛОДІ з ш~:.ань П1дготовки та 

проходження служби за контрактом. на~чання у вищих ВІИСЬКОВИХ навчальних 

закладах підготовки військових фахІВЦІВ; 
6) 'організація допомоги зві~ьнен~м в запас із вій~:кової ~лужби по 

працевлаштуваННIО та профОРІєнтаЦІЯ стосовно ВІИСЬКОВОl служби 
військовослужбовцям військової служби за оо контрактом у військових 
формуваннях, передбачених законодавствоМ УКРаіНИ. 
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11. Для ВllріWСllllЯ ГОЛОВІІІІХ завдаllЬ програl\lll ІІа базі Броварського 
об'СДIIDIIОГО I\lіського віііськового КОl\lісаріату IlсобхіДIIО: 

1. Створити відповідну матеріальну базу: 
- комп'lотеризоване робоче місце по веденнJO військового обліку 

призовників. 
2. Забезпечити необхідні матеріально- технічні засоби для виконання , . . .. 

завдань, пов язаних ІЗ проведенням приписки та призову громадян на ВІИСЬКОВУ 

службу: 
- надрукувати бланки документації; 
- придбати канцелярське приладдя; 
- передбачити транспортні витрати для забезпечення явки призовників, що 
YXИnЯIОТЬСЯ від призову та доставки призовників на обласний збірний пункт для 
подальшої їх відправки до війська. 

З. Показники програми: 

- приписка 
- призов 
- необхідно відправити в війська 

1300 чол. 
6800 чол. 
300 чол. 

ш. ВідповідаЛЬНllїІ Вllконавсць - БроваРСЬКllїІ об'ЄДllаllllїl I\lіСЬКllїІ ... .... 
ВІІІСЬКОВІІІІ КОМІсаРІат. 

Виконуючий обов'язки місько 
голови - секретар ради І.В.Сапожко 



Подання: 

Військовий комісар 
Броварського ОМВК 

• , о і І о' 

-NPi~r----~--- В.А.НожеНkО 

ГоПоГолубовсьЮJЙ 



".» ~~.., ...... .., 
р,шенlUI ВIfКОНКОМУ 

Броварської міської радІ{ 
від 14.07.2009 року N!! 320 

'.t' 
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_. 
,.... .... ~ .......... . 
ДО рішенlUI сесіі 
Броварської міської ради 
від c<3t!J )) ~ 2009 ХІ 

РОЗРАХУНОК КОШТІВ НА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ШДГОТОВКИ ТА ВИХОВАННЯ ЗАХИСНИКІВ 
БАТЬКІВщини,ВІЙСЬКОВО-ФАХовоі ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ, ОРГАШЗАЦІі ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ 

ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В м. БРОВАРИ 
ФінансуваннЯ програми Потреба у фінансуванні Разом Затвердж~но Бюджет Цільовий Спецфонд 

в бюджеТІ розвитку фонд 
П пол. 2009р 2010 Р міста 

Програма ПЇДГОТОВКІІ та 15000 грн. 30000 грн. 45000 45000 - - -
ВllховаllllИ заХІІСІІІІКЇв 
ВатьКЇВЩIIНII, військово- • 
фахової орієнтації молоді, 
оргаllізаціі та проведеНllИ 

ПрllЗОВУ на строкову 

військову CJlужбу в 
м. БроваРIІ ІІа П півріччи 
1009 року та 1010 рік. 
Мета: Реалізація ОСИОВИltХ положеиь Коиспrryції УкрОЇИlІ,Закону УкрОЇИIІ .. Про вtlссеllllЯ зr.lіll ДО ЗаКОllУ Yh.")JOЇIIII 

"Про віЙСЬКОВllЙ обов'язок і військову службу" п.22 ст. 26 ЗакОIlУ Україl1ІІ .. Про місцеве саМОВРВДУВШIИЯ в 
Yкpaїlli". Підготовка свіДОМ11Х ЗВХІIСИllків БатькіВЩІІІlІІ, ВІL'(ОВВlIIIЯ ЇХ моралы�о-вольовlIхx якостей, 
lІеобхідllllХ ДJIR службll В ЗСУ та іИШІIХ віЙСЬКОВllХ ФОРМУВDllllRX УТВОрСlІlІХ зПдllО З закОIlОдавство,.. 
УJфаїllll, ПОJфвщеlll1R військово -фахової підroТОВКlI. 

3аВДОIIІІИ: ЗГУРТУВВlIIIЯ IОИВЦТВВ Ilавколо ідеї деРЖВВIІОЇ lІезалежності Yкpaї1I1I та ФОРМУВВІІІІЯ ДУХОВІІОЇ і ПСllхологіЧllОЇ 
ГОТОВllості зі зБРОСIО в руках ЗВХІIЩDТlI державу. 

81ІХОВВІІІІЯ MopanhllO - ВОЛЬОВІІХ якостей, roТOBllocтi до службll у ЗБРОЙllllХ СІІЛD."( УКРОЇШІ, Millicтepcтвa 
Вllyrpішиіх справ УКРВЇШІ, Служб .. безПСКlI YКPOЇIIII, Millicтepcтвa иадзВllчаііИllХ Сlnyацій УкраїШl, 
ДержавllОro комітету у справах OXOPOIIII державllОГО КОРДОIlУ Yh.-рDЇIIІІ. 
ПіДВllщеllllЯ преСПIЖУ тв aBToplm:тy військової службll ,військово-фахова opiєнтaцїR молоді, Р03ВlІТОК 
,..ОТІlвації У IОИDКЇв ДО службll У ЗСУ та і11Ш11Х віЙСЬКОВIІХ форr.IУВDlIIIRX, створешlХ згідно законодавства 
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І Укроїш! • 
ЗабсзпеченНJI ПЛВllомірної підгОТОВКIІ та проведення ПРІІЗОВУ. 

Забезпечення інформування молоді з питань підготовки та ПРОХОД"А\еННJI строкової віПськовоі CJI)'1I\-б11 за 
коlщ1ilкuJм навчанНJI у вищих віЙСЬКОВllХ закладах, підГОТОВIGI віПСЬКОВl1Х фа:<івців. 
Організація ДОПОМОПf звільненим в запас із військової службll віfiськовослужбовURМ ПО працсвлawтyВaJllllО 
та профорієвтація стосовно військової служб .. за контрактом у віПСЬКОВllХ ФОРМУВaJIІІJlХ. передбачеllllХ 
законодавством VlфаіНlf. 

Пока31111К11 Вllконання : 
Кількість заходів, од. З4 З4 З4 

Приписка 1071 1071 1071 
К- сть чоп. 

CepeдНJI вартісь заходУ, грн 14,01 14,01 14,01 
Призов З180 З180 З180 
к-стьчоп. 

CepeдНJI вартість заходу, грн 4,72 4,72 4,72 
ВідпрaвnенНJI в війська 260 260 260 
К-СТЬ чоп. 

CepeдНJI вартість заходу, грн 57,69 2іб~ ~~ї.69 

~' 
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I~( 
голови - секретар ради с.6 

-4. І.В.Сапожко 
І) 

" 4J ,,.. 
І;" т •• , с,,-,: .. 1...-
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ПОДОJlJlИ: 

Військовиіі комісар 

Броварського ОМВК 

ПОГОЖДЕНО: 

- заступник міського голови 

_--..:АIf6)Qii"~~=-~...д~---+-__ В.А.Ноженко rr \ 

Г.П.ГолубовськиЙ 
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Ь41И'СТЕРСТЄО ОSCjРОНИ 
УІ:РЛТІ-ІИ _ 

6РОСДГ'СЬіСИИ 
06'ЄДНАНИЙ ~ ... "сьУ.иЙ 
В'.йськовИЙ І~ОМІСЛРІ"Т 

IIG\IВCbl(O\ ОБЛАСТІ 
код OOOtif'1i1 

8./Ё_О? ~. 
t~ 111/ 

ВИКОRylочому обов 'ЯЗКИ міського 
ГОЛОВИ - секретаРIО РадИ 

Сапожку І.В. 

Прошу Вас розглянути на сесії міської ради 30.07.2009 року питання 

«ІІро затвердження Програми підготовки та виховання захисників 

Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді та проведення призову на 

строкову військову службу в м. Бровари на друге півріччя 2009 року та на 

2010 рік», схваленої виконавчим комітетом Броварської міської рад ... 

'14.07.2009 Н!! 320. 

Військовий комісар 
Броварського об'єднаного 
міського війсь омісаріату 
підполковни А.НОЖЕНКО 
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