
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта  сесія  VIII скликання 

" 12" лютого 2021р.   смт Ємільчине №_196_ 

 

 

 

 

 

       Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", п. 2 ст. 8 

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу" з метою надання допомоги 

Ємільчинському районному територіальному центру комплектування та соціальної 

підтримки в організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних силах України, 

селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки 

громадян до призову і служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки (далі – 

Програма), яка додається. 

3. Фінансовому відділу селищної ради щороку передбачати у межах фінансових 

можливостей кошти для фінансування заходів зазначеної Програми. 

4. Виконавцям заходів Програми щороку до 1 березня інформувати селищну раду про 

виконання заходів Програми за попередній рік. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань   

соціально-економічного   розвитку, промисловості, підприємництва та    житлово-

комунального  господарства. 

 

Селищний голова                                                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 

Про Програму військово-

патріотичного виховання молоді та 

організації підготовки громадян до 

призову і служби в Збройних силах 

України на 2021-2025 роки 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

« Про Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки 

громадян до призову і служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  4 сесії Ємільчинської                

селищної ради  VІІІ скликання                     

від  « 12» лютого 2021 року    № 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

військово-патріотичного виховання молоді та  

організації підготовки громадян до призову  

і служби в Збройних силах України  

на 2021-2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Розділ I. Паспорт програми 

  

1. Ініціатор розроблення програми Ємільчинський районний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки. 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 Рішення виконавчого комітету 

Ємільчинської селищної ради від  

 _____________   №  ______           

3. Розробник програми Виконком селищної ради 

 Співрозробник програми Ємільчинський районний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки. 

4. Відповідальний виконавець програми Виконком селищної ради, 

Ємільчинський районний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки. 

5. Учасники програми Відділи освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинський районний 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки. 

7. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів які беруть 

участь у виконанні комплексної програми 

Бюджет селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього 

        В межах фінансування 

10. В тому числі: 

- місцевий бюджет 

       В межах фінансування 

   

 

 

Розділ II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

  

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

Положення про організацію допризовної підготовки, затвердженого постановою КМУ від 30 

листопада  2000 року №1770 Положення про підготовку і проведення призову, 

затвердженого постановою КМУ від 21 березня 2002 року № 352. Програма військово-

патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в 

територіальній громаді на 2021-2025 роки спрямована на всебічну підготовку молоді до 

служби в Збройних Силах України та підтримку Ємільчинського територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки, в виконанні покладених на нього завдань з 

комплектування Збройних Силах України, МВС, СБУ особовим складом. 

  

Основними напрямками вирішення даної проблеми є: 

  

1.Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в 

Збройних Силах України в навчальних закладах громади. 



2.Організація приписки громадян громади до призовної дільниці Ємільчинського 

районного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

3.Проведення диспансеризації юнаків на базі призовної дільниці Ємільчинського 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

4.Лікувально-оздоровча робота в навчальних закладах громади. 

5. Культурно – виховні заходи. 

6. Організація призову громадян на строкову військову службу. 

7. Відбір кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів. 

8. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом.  

9. Фінансове забезпечення. 

  

  

Розділ III. Визначення мети програми 

  

Метою програми є: 

 - надання допомоги в забезпеченні заходів допризовної підготовки, військово-

патріотичного виховання молоді на основі українських національно – історичних традицій; 

- удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчальних людських 

ресурсів, які підлягають призову на військову службу; 

- підвищення якості підготовки призовників до вступу в військові ліцеї, вищі військові 

навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військово-навчальні підрозділи; 

- надання допомоги в проведенні призовної кампанії на базі Ємільчинського районного 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

 

  

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання програми 

  

а) Шляхи і засоби розв’язання проблеми 

  

Основні шляхи досягнення необхідного рівня військово-патріотичного виховання та 

підготовки молоді до служби в Збройних Силах України – це створення умов для проведення 

цієї роботи в загальноосвітніх закладах, закладах культури, закладах охорони здоров’я 

громади та в Ємільчинському РТЦК та СП. 

 

б) Обсяги та джерела фінансування 

                                                                                                            

Обсяг 

фінансування, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 
2021 2022 2023 2024 2025 

Обсяг ресурсів, 

всього 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

В межах 

фінансови

х 

можливос

В межах 

фінансо

вих 

можлив

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 



   

Розділ V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники. 

  

Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в 

Збройних Силах України в районі на 2021-2025 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти 

років. 

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання одного 

з найважливіших завдань – готовність до виконання громадянами громади конституційного 

обов’язку щодо Захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 

проходження військової служби відповідно до закону шляхом проведення наступних заходів: 

- проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності 

виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної 

свідомості на героїчно патріотичних традиціях минулого України, формування свідомості 

юнаків щодо необхідності захисту держави; 

- здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у 

навчальних закладах громади; 

- проведення оглядів конкурсів строю та пісні, навчально – польових зборів з виконанням 

навчальної вправи стрільб із стрілецької зброї; 

- організація попереднього відбору кандидатів для направлення у військові ліцеї, вищі 

військово-навчальні заклади. Направлення призовників придатних за станом здоров’я, 

морально – діловими якостями для проходження підготовки з військово-технічних 

спеціальностей; 

- проведення лікувально – оздоровчої роботи; 

- організація призову громадян на військову службу; 

- проведення вивчення особистості призовників, їх морально ділових якостей; сімейно-

майнового стану; 

- проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання 

військового обов’язку;  

- проведення культурно – виховних заходів. 

  

Розділ VI. Напрями діяльності та заходи програми 

 

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку 1 до програми. 

 

Розділ VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію дій між виконавцями та контроль за виконанням програми здійснює 

перший заступник селищного голови згідно з розподілом обов’язків. Отримання виділених 

фінансування, щорічний звіт за їх використанням  покладається на військового комісара 

Ємільчинського РТЦК та СП. Контроль за використанням фінансування покладається на 

фінансовий відділ селищної ради. Фінансування програми здійснюється в межах 

фінансування виділених на фінансовий рік.   
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Додаток 1 

Розділ VI. Напрямки діяльності та заходи програми 

 

 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Заходи програми Строк

и 

викон

ання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 

тисяч гривень, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Військово-

патріотичне 

виховання 

молоді та 

підготовка 

юнаків до 

служби в 

Збройних 

Силах України, 

МВС, СБУ. 

1.1.Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи серед молоді 

щодо необхідності 

виконання свого 

обов’язку, 

передбаченого 

Конституцією 

України,  

2021-

2025р.

р. 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної 

ради, 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

     Готовність 

молоді 

громади до 

виконання 

конституційн

ого обов’язку 

з захисту 

Батьківщини, 

служби в 

Збройних 

Силах 

України, 

МВС, СБУ. 

  1.2. Здійснення 

контролю за 

проведенням і 

результатами до 

призовної 

підготовки юнаків у 

навчальних закладах 

району 

2021-

2025р.

р. 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної  

ради, 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

     Якісне 

проведення 

допризовної 

підготовки в 

освітніх 

закладах 

району 

  1.3. Проведення 

оглядів-конкурсів 

строю та пісні, 

2021-

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

Бюджет 

селищної 

ради 

В 

межах 

фінанс

В 

межах 

фінанс

В 

межах 

фінанс

В 

межах 

фінанс

В межах 

фінансу

вання 

Набуття 

навичок 

колективізму, 



навчально-польових 

зборів з виконанням 

навчальної вправи 

стрільб із 

стрілецької зброї, 

перевезення молоді 

до місць проведення 

стрільб 

спорту 

селищної  

ради. 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП 

ування ування ування ування володіння 

бойовою 

стрілецькою 

зброєю 

  1.4. Організація 

попереднього 

відбору кандидатів 

для направлення у 

військові ліцеї, вищі 

ВНЗ. Направлення 

призовників 

придатних за станом 

здоров’я , морально-

діловими якостями 

для проходження 

підготовки з 

військово-технічних 

спеціальностей у 

навчальні заклади 

ТСОУ. . 

2021-

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної  

ради,  

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

     Виконання 

державного 

замовлення з 

комплектуван

ня особовим 

складом 

військово-

навчальних 

закладів та 

закладів 

ТСОУ. 

  1.5. Здійснення 

контролю за 

військовим обліком 

призовників на 

території громади  

2021-

2025 

р.р. 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

     Належне 

ведення 

військового 

обліку 

призовників. 

  1.6. Поновлення 

наочної агітації на 

призовній дільниці 

(виготовлення 

стендів, плакатів) 

2021-

2025 

р.р. 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП 

Бюджет 

селищної 

ради 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В межах 

фінансу

вання 

Формування 

морально-

психологічно

ї готовності 

до захисту 

Вітчизни 



  1.7. Забезпечення 

роботи призовної 

комісії. 

Виготовлення в 

типографії папок для 

особових справ, 

закупівля ксеросного 

паперу та 

картриджів, 

канцелярського 

приладдя 

2021-

2025 

р.р. 

Виконком 

селищної 

ради 

Бюджет 

селищної 

ради 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В межах 

фінансу

вання 

Якісне та 

своєчасне 

оформлення 

документів 

2. Лікувально – 

оздоровча 

робота 

2.1.Посилення 

контролю за 

оздоровленням 

юнаків в період між 

припискою та 

призовом громадян, 

яких визнано 

такими, що 

потребують 

обстеження, 

лікування та 

медичного нагляду.  

2021-

2025 

р.р. 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

     Надання 

заходів 

медичного 

впливу 

юнакам, які 

потребують 

лікування з 

метою 

покращення 

стану 

здоров’я , 

якісне та 

своєчасне 

виконання 

визначеного 

плану 

відбору 

призовників 

2.2.  Фінансування 

лабораторних та 

інших 

інструментальних 

досліджень під час 

проведення 

приписки юнаків, що 

проживають в 

населених пунктах 

громади до 

призовної дільниці, 

проведення призовів 

2021-

2025 

р.р. 

Виконком 

селищної 

ради 

Бюджет 

селищної 

ради 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В межах 

фінансу

вання 



на строкову 

військову службу. 

3. Організація 

призову 

громадян на 

строкову 

військову 

службу 

3.1.Проведення 

вивчення особистості 

призовників, їх 

моральних якостей, 

сімейно-майнового 

стану; здійснення 

соціально-

психологічного 

відбору, перевірки 

фізичних та ділових 

якостей юнаків згідно 

з даними медичних 

закладів, інформації, 

що надається 

правоохоронними 

органами, 

характеристик з місця 

роботи або навчання. 

В 

період 

призов

у 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП, 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

     Якісне та 

своєчасне 

виконання 

визначеного 

плану відбору 

призовників 

  3.2. Проведення 

роз’яснювальної 

роботи серед 

призовної молоді 

щодо виконання 

військового 

обов’язку.  

В 

період 

призов

у 2021-

2025 

р.р. 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП,  

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

     Якісне та 

своєчасне 

виконання 

визначеного 

плану відбору 

призовників та 

відправка їх 

для 

комплектуванн

я військових 

частин 

  3.3.Проведення 

інструктажів 

призовників, 

2021-

2025 

р.р. 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП 

Не 

потребує 

фінансуван

     Якісне та 

своєчасне 

виконання 



консультацій, бесід з 

батьками в дні 

відправки 

призовників з 

призовної дільниці з 

Ємільчинського РВК 

на обласний збірний 

пункт. 

ня визначеного 

плану відбору 

призовників та 

відправка їх 

для 

комплектуванн

я військових 

частин 

  3.4. Закупівля 

пам’ятних подарунків 

призовникам. 

В 

період 

2021-

2025 

р.р. 

Виконком 

селищної 

ради 

Бюджет 

селищної 

ради 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В межах 

фінансу

вання 

Відчуття 

підтримки 

громади 

  3.5. Придбання 

паливно мастильних 

матеріалів для 

забезпечення підвозу 

призовників  

В 

період 

2021-

2025 

р.р. 

Виконком 

селищної 

ради, 

Ємільчинсь

кий РТЦК 

та СП  

Бюджет 

селищної 

ради 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В 

межах 

фінанс

ування 

В межах 

фінансу

вання 

Якісне та 

своєчасне 

виконання 

визначеного 

плану відбору 

призовників та 

відправка їх 

для 

комплектуванн

я військових 

частин 

 

 

Перший заступник селищного голови                                                                       Олександр РОМАНЮК                                                                                     

 

 


