
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№431-20/2022
смт. Перегінське

Про затвердження Програми
«Наше військо» на 2022 рік

З метою гарантованого виконання законів України “Про військовий обов’язок і 
військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, ’’Про оборону України”, 
, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 “Про затвердження 
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову 
службу”, керуючись п. 22, ч. 1, ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 17 
ст. 91 «Бюджетного кодексу України», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Наше військо» на 2022 рік згідно додатку.
2. Фінансовому відділу селищної ради (Л.Вагилевич) врахувати бюджетні запити на 

виділення коштів для реалізації заходів програми виходячи з можливості дохідної частини 
селищного бюджету.

3. Врахувати, що бюджетні призначення для реалізації заходів програми на кожен рік 
передбачаються щорічно при формуванні селищного бюджету, виходячи з можливостей 
дохідної частини, і затверджуються рішенням про бюджет на відповідний бюджетний 
період.

4. Визначити головним розпорядником коштів програми - Перегінську селищну раду, 
відповідальним виконавцем програми - начальника 2 відділу Калуського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки (А.Срібняк).

5. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми в межах 
затверджених бюджетних призначень.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного 
голови. (А. Тринчук).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток
Затверджено рішенням 
двадцятої (позачергової) сесії 
Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022.№431-20/2022

ПРОГРАМА
«Наше військо» на 2022 рік

Ініціатор розроблення програми:

Розробник Програми:

2 відділ Калуського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки

2 відділ Калуського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки

ПОГОДЖЕНО:

Відділ економічного розвитку 
інвестицій, торгівлі та 
сільського господарства 
та туризму В.Левицький

Фінансовий відділ 
селищної ради

Відділ юридичного 
Та кадрової роботи 
селищної ради

Л.Вагилевич

М.Марко



ПАСПОРТ
Програми «Наше військо» на 2022 рік

1 .Ініціатор розроблення програми - 2 відділ Калуського районного центру 
комплектування та соціальної підтримки

2. Розробник програми - 2 відділ Калуського районного центру комплектування та 
соціальної підтримки

3. Термін реалізації програми - 2022 рік
4. Виконавець програми - відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради 

(Г.Сорока), відповідальний ^виконавець програми - начальник 2 відділу Калуського 
районного центру комплектування та соціальної підтримки (А.Срібняк).

5. Етапи фінансування - щоквартально
6.Обсяги фінансування Програми 130,0 тис.грн.

Роки Обсяги фінансування
Всього, 
тис. грн

В.т. за джерелами фінансування
Державний 

бюджет
Обласний 
бюджет

Селищний 
бюджет

Інші джерела

2022 230,0 X X 230,0 X

в т. ч. X X X
2022 230,0 X X 230,0 X

7. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми (Додаються).
8. Очікувані результати виконання Програми:

виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону 
України «Про оборону України»;

забезпечення гарантованого виконання завдань за призначенням;
проведення якісного відбору військовозобов’язаних, кандидатів на військову службу 

зак онтрактом;
проведення заходів підготовки та призову на строкову військову службу;
проведення інформаційно-агітаційної роботи з з питань дотримання законів України 

“Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію”, ’’Про оборону України”, , постанови Кабінету Міністрів України від 21 
березня 2002 року №352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову військову службу”;;

проведення поточного ремонту призовної дільниці 2 відділу Калуського районного 
центру комплектування та соціальної підтримки

Керівник програми

Секретар селищної ради

А. Тринчук

О. Красілич



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Обґрунтування доцільності розроблення програми 

«Наше військо» на 2022 рік

1. Вступ.
Програма «Наше військо» на 2022 рік (далі - Програма) визначає фінансування 

забезпечення гарантованого виконання заходів 2 відділу Калуського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки з питань дотримання 
чинного законодавства в оборонній сфері.

Правовою основою Програми є Закони України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, ’’Про оборону 
України», , постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 «Про 
затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на 
строкову військову службу» та п. 17 ст. 91 «Бюджетного кодексу України».

2. Мета Програми.
Метою програми є створення належних умов для виконання запланованих заходів 2 

віллілу Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки у 2022 році, організації взаємодії та проведенні спільних заходів (навчань) з 
органами місцевого самоврядуваня, , а також підготовки населення і території району до 
участі в обороні, вирішення комплексу завдань, щодо підготовки до захисту у разі збройної 
агресії або відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони.

Основою для досягнення мети Програми є забезпечення матеріально-технічною 
базою для якісного виконаня завдань особовим складом 2 відділу Калуського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Досягнення визначеної мети забезпечить виконання завдань територіальної оборони, 
підвищення обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого 
характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву 
на визначеній території.

3. Основні завдання Програми.
Основними завданнями Програми є:
підтримання у постійній готовності 2 відділ Калуського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки;
закупівля та накопичення матеріально-технічних засобів для потреб функціонування 

2 відділу Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки;

організація цілеспрямованого та організованого процесу навчання і виховання 
військовозобов’язаних, членів територіальних громад, забезпечення їх готовності до 
виконання завдань за призначенням;

утримання будівель, споруд, земельних ділянок, проведення ремонтних робіт; 
проведення заходів щодо патріотичного виховання серед молоді та юнацтва, 

забезпечення рекламно агітаційних заходів;
проведення заходів підготовки та призову юнаків на строкову військову службу.

4. Очікувані результати виконання Програми :
виконання Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, ’’Про оборону України», , постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 «Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу» та п. 17 
ст. 91 «Бюджетного кодексу України»;



закупівля та накопичення матеріально-технічних засобів для потреб функціонування 
2 відділу Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки;

організація цілеспрямованого та організованого процесу навчання і виховання 
військовозобов’язайих, членів територіальних громад, забезпечення їх готовності до 
виконання завдань за призначенням;

утримання будівель, споруд, земельних ділянок, проведення ремонтних робіт; 
проведення заходів щодо патріотичного виховання серед молоді та юнацтва, 

забезпечення рекламно агітаційних заходів;
проведення заходів підготовки та призову юнаків на строкову військову службу.

5. Строки та етапи виконання Програми.
Реалізацію заходів Програми розраховано здійснити поетапно протягом 2022 року.

6. Ресурсне (фінансове) забезпечення Програми.
Фінансове забезпечення виконання заходів, визначених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених бюджетом Рожнятівської селищної 
ради , а також з інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Фінансування заходів може здійснюватися також за рахунок донорських коштів 
міжнародних організацій, фондів та інших джерел і визначається у процесі виконання 
заходів.

Обсяг видатків, пов’язаних із фінансуванням Програми, уточнюється під час 
складання проекту селищного бюджету на відповідний рік у межах загального обсягу 
фінансування на зазначені цілі.

Фінансовому відділу селищної ради врахувати бюджетні запити на виділення коштів 
для реалізації заходів програми виходячи з можливості дохідної частини селищного 
бюджету.

Заходи, розрахунки, орієнтовні обсяги фінансування наведені у додатку 1 цієї 
Програми.

7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть змогу забезпечити якісне виконання завдань за 

призначенням 2 відділу Калуського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки.

Керівник програми А. Тринчук

Секретар селищної ради О. Красілич



ПЕРЕЛІК
заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми 

«Наше військо» на 2022 рік
Назва замовника: 2 відділу Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Назва програми: програма «Наше військо» на 2022 рік 

№ 
п/п

Найменування
Заходу

Викона
вець

Термін
вико
нання

Орієнтовані обсяги фінансування, грн Очікувані результати
Рік в т.ч. за джерелами 

фінансування (т.грн)
Обласний 

бюджет
Селищний 

бюджет
ІНШІ

джерела
1. Допризовна підготовка: 

організація 3-денних навчально-польових зборів; 
виготовлення (поновлення)наочної агітації з 
допризовної підготовки;
військово-патріотичне виховання.

2 відділ 
Калуського 
РТЦК та СП

2022 2022 1,0 Якісна підготовка юнаків до 
військової служби

2. Призовна підготовка: 
проведення медичної та призовної комісії; 
доставка призовників на обласний збірний пункт 
для відправки в ЗСУ;
виготовлення наочної агітації для служби за 
контрактом;
відправка призовників визнаних непридатними до 
в/служби на обласний збірний пункт.

2 відділ 
Калуського 
РТЦК та СП

2022 2022 5,0 Якісне виконання Указу 
Президента України про 
проведення призову на 

строкову військову службу.

3. Проведення приписки юнаків 2005 року 
народження до призовної дільниці:
проведення приписки юнаків до призовної 
дільниці;
закупівля канцелярських товарів.

2 відділ 
Калуського 
РТЦК та СП

2022 2022 5,0
4

Якісне та повне проведення 
приписки юнаків до 

призовної дільниці району

4. Мобілізаційна підготовка: 
проведення семінарських занять із особами 
відповідальними за в/облік;
уточнення, виготовлення документації для 
виконання завдань по мобілізації;
карточки обліку, наряди, повістки, бланки для 
проходження мед.комісії

2 відділ 
Калуського РТЦК 

та СП

2022 2022 5,0 Підтримка на рівні вимог 
керівних документів 

мобілізаційної роботи

6. Здійснення поточного ремонту приміщення, яке 
надане під влаштування 2 відділу Калуського 
РТЦК та СП; придбання канцелярських товарів.

2 відділ 
Калуського РТЦК 

та СП

2022 2022 180,0

4,0

Забезпечення якісної роботи
2 відділу Калуського РТЦК 

таСП

7. Виплата одноразової грошової винагороди для 
заохочення громадян які укладають контракт на 
проходження військової служби перший раз

Перегінська 
селищна рада

2022 2022 30,0 Зміцнення обороноздатності 
країни, виконання планових 

завдань

Керівник програми А.Тринчук


