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на 2023-2025 роки
:

Паспорт Програми 
.

I. Загальнi положення

Програма передбачае систематичну i цiлgспрямовану дiяльнiстьоргану виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та громадських
органiзацiй щодо формування у молодих ,роrчф, високоi патрiотичноiсвiдомостi. 

l

Основними завданнrIми Програми е: 
i

- формування здорового способу життя; 
i

- розвиток духовностi та змiцнення мор€tльниlх засад суспiльства;
- пiдготовка громадян допризовного та призdвного BiKy до вiйськовоi

служби, служби за контрактом; l 
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Програми

виконавець iB iйськово-обл_кове бюро
iвиконкому Вишневоi MicbKoi

розроблення Програми iВишнева MicbKa рад;,l



виховання ix у лусi патрiотичного обов'
повага до вiйськовоТ служби;
готовнiсть до захисту Вiтчизни.

Вiйськово-облiкове бюро в своiй роботi кеnlpo оборону Украiни>, пПро вiйськовии обов'
кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, постаl

iпове бюро викOнкOму

еться Законами УкраТни
ок i вiйсъкову службу>,
вэю Кабiнету Mi

:ia 0i.l2.2a16 р. j\b 921 <Про затверд порядку органiзацii таi"i;;;; в'язаних>>.

II. Мета Програми.

Метою Програми забезпечення lон€Lлъно-патрiотичного,
всебiчно розвиненоI,

, 
_ 
вIлховання патрiотизму,

iiя jроботи з роз'яснення
iB Президента Украiни та

HlcTplBУкраiни
ведення

ДУХОВНОГо розвитку молодi, формуваннвисокоосвiченоi, соцiально активноi оЬо6""rо,
високоi полiтичноi культури та моралi, актив
внутрiшньоi та зовнiшньоi; полiтики o.p*uu", lпостанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи щодокраIни, висвiтлення iсторичного шляху Зброй
формуванъ, покращення умов проведення роботвихованНя молодi на призовнiй дiльницi та пiд ч
строкову вiйськову службу, пропагандi успiхiв I

I]я Програма визначае завдання у пiдгото
призовного BiKy до вiйськовоТ служби, вихован
обов"язку, поваги до вiйськовоi служби, готовнос,

Реалiзацiя Програми сприятиме:
- форrуванню у молодi етнiчноi свiдо

iцнення обороноздатностi
,аuрtп та iнших вiйськових

з Bi йсъково-патрi отичного
вlдIравки призовникiв на
йних Сил Украiни.

ix у дусi патрiотичного
i до захисту Вiтчизни.

,i, почуття нацiональноТ
ння украiнськоi iдеТ;

цi та сприяння ik реалiзацii

ни>l cTocyHKiB, поIцани до

_иgреалiзацii, реалiзацii ix

, розвитку традицiй та
його свiдомостi;

пiдвищення культурно-
у самовдосконаленню та

гiдностi, Bilдродження iсторичноi пам'ятi, утвер,_ вивченню культурно-освiтнiх потреб мол
вiдповiдно до iHTepeciB оьобистостi й лержави;

- форrуванню культури соцiальних i полiт
нацiонально-культурних цi"п,о.r.й iнших народi

- наданню допомоги молодим громадянам утворчих можливостей та iнiцiатив;
- широкому залученню молодi до актив

культурному вiдродженнi украiнського Hapol
нацiонаЛьно-етнiЧних особливостей, форrуuurrн

- вlйськово-патрiотичному вихованню моло,- упровадженню системи заходiв щодо
освiтнього рiвня молодих громадян, iх духовноп
змiстовному дозвiлшю;



- дослiдженню icTopii Украiни;
- розвитку вiйськово-патрiотичного руху в YKpaTHi;
- пiдвищенню нацiональноi свiдомостi молодi та вiдродженг:ю

фiзичного i духовного потенцiалу украiнсъкого народtу.

III. Напрями реалiзацii програми

1.Вiйськово-облiкове бюро виконкому ВишневоТ мiсъкоТ радиздiйснюе пiдготовку i проводить в особливий перiод згiдно iз
законодавствоМ мобiлiзацiю людських i транспортних pecypciB.

вlиськовозооов'язаЕих та призовникiв.

3.проводить звiрку карток первинного облiку з картками Т-2 па
пiдприемствах.

4.Органiзовуе доставку призовникiв та допризовникiв на медичЕу
комiсiю до територi€Lпьного центру комплектування та соцiальrюi
пiдтримки, на обласний збiрний ,у"*' для медиLIного обстеження та
вiдправки у вiйськовi частини.

5.Bpy^rae вiйськовозобов'язаним мобiлiзашiйний ПРИПИС ДJЯ
формування команд на особливий перiод.

6.Приписка |ромадян до призовноi дiльницi:
приписка громадян до призовноi дiльницi проводиться з метсю

взяття юнакiв на облiк та визначення ix кiлькостi, ступеня придатностi до
вiйсъковоi служби, встановлення освiтнього рiвня здобутоi спецiальностi i
рiвня фiзичноi пiдготовки.

6.1.Що призовноi дiльницi щороку протягом сiчня-берез_;я
приписуються громадяни, яким у piк приписки виповнюеться 17 poKiB.

6.2.ЩлЯ проведення приписки громадян до призовноi дiльницi
створюеться комiсiя.

7.Забезпечення транспортом
допризовникiв до територiального
пiдтримки на медичну комiсiю.

для перевезення призовникiв та
центру комплектування та соцiальноi

8. Iнформацiйно-пропагандистська компанiя з проведення призову цо
лав Збройних Сил Укратни, мобiлiзацii та служби за ;{онтрактом.



пlдтримки:

Мiський

проводиться в межах та за рахунок коштiв, п
бюджетi на кожний бюджетний pik.

OpieHToBHa сума на виконання заходiв до
000 гривень на piK.

IV. Заходи та фiнансове забезпечення заходiв еапiзацii Програми.

l.Забезпечення транспортом для ня призовникiв та
допризовникiв до територiального центру ком вання та соцiальноi

- на приписку (6 днiв в piK , сiчень-березенъ
- призов (осiнъ, весна - lб разiв)

2. Виготовлення агiтацiйноi та рекламноТ п цiт.

3.Фiнансове i матерiальне забезпечення ищевказаних заходiв
фчених у MicbKoMy

грами становить 120

V. Координацiя i контроль за заходом ви ння Програми.

Координацiю та контроль за використан
визначених Програмою, здiйснюе виконавчий l
ради, у встановленому законом порядку.

Iлля ДIКОВ

бюджетних коштiв
тет Вишневоi Micbkoi


