
   

 
УКРАЇНА 

Харківська область 
Борівська селищна рада 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

ІХ   сесії  VІII скликання 
 

   від  27  квітня 2021 року №3 
 

Про затвердження Програми допризовної      
підготовки,      військово - патріотичного     
виховання   молоді та призову   
громадян України на строкову  
військову службу на 2021-2025 роки 
Борівської селищної ради 
 

З метою реалізації на території Борівської селищної ради Програми 

допризовної підготовки, здійснення військово-патріотичного виховання 

молоді та якісного виконання призову громадян на строкову військову службу, 

на підставі Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу", 

Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про 

підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу" 

№352 від 21.03.2002 року, керуючись ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні", Борівська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 
      1. Затвердити Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного 

виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу 

на 2021-2025 роки Борівської селищної ради згідно додатку  (додаток 

додається), який є невід’ємною частиною рішення. 

     2. Фінансовому відділу Борівської селищної ради щороку під час формування 
бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів цієї Програми. 
     3. Борівському районному територіальному центру комплектування та 
соціальної підтримки, відділу з питань гуманітарної політики (освіта, культура, 

туризм, молоді та спорту) Борівської селищної ради забезпечити виконання 
Програми допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та 
призову громадян України на строкову військову службу на 2021-2025 роки 
Борівської селищної ради.   
     4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
    5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради з питань законності, правопорядку, житлово-комунального 

господарства, будівництва, депутатської діяльності та етики (Олександр 

БОНДАРЕНКО), з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, 

підприємництва та інвестицій (Світлана МАРЧЕНКО). 

         
       Борівський селищний голова             Олександр ТЕРТИШНИЙ 

 



Додаток  

до рішення ІХ сесії Борівської селищної 

 ради VІІІ скликання №3 «Про затвердження 

                                                                                                 Програми допризовної     підготовки, військово- 

                                                                                                                                               патріотичного    виховання   молоді та призову 

                                                                                                    громадян України на строкову військову службу 

                                                                                                на 2021-2025 роки Борівської селищної ради» 

 

 

ПРОГРАМА 
допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та 
призову громадян України на строкову військову службу на 2021-2025 

роки Борівської селищної ради 
 

1.Обґрунтування актуальності Програми. 

Нинішній стан справ у виховній роботі серед допризовної і призовної 

молоді вимагає концептуального визначення єдиних підходів до виховання 

захисника Батьківщини з урахуванням економічної, суспільно-політичної, 

демографічної ситуації, становища молоді у суспільстві, формування нового 

світогляду, морально-етичних, національно-історичних основ поведінки. 

Молодих юнаків Борівського району хвилює багато питань щодо подальшого 

їхнього проходження служби в лавах Збройних Сил України. Серед молоді 

зростають антисоціальні явища. Надання необхідних консультативних, 

інформаційних, правових послуг, допомога у прийнятті правильного рішення 

потрібна у кожному конкретному випадку. 

В сучасному економічному та політичному напрямку розвитку нашої 

країни потрібно більше уваги приділяти молоді, тому що молодь - це наше 

майбутнє. В сучасних умовах допризовна та призовна молодь потребує 

більшої підтримки, допомоги в напрямку виховання їх у дусі патріотичного 

обов’язку, поваги до військової служби, готовності до захисту України,  саме 

з цієї мети і пропонується Програма допризовної підготовки, військово-

патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову 

військову службу на 2021-2025 роки. 

   Правовою підставою для розробки Програми допризовної підготовки, 

військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на 

строкову військову службу на 2021-2025 роки Борівської селищної ради є: 

- Конституція України; 

- Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»; 

- Закон України «Про оборону України»; 

- Закон України «Про Збройні Сили України»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про підготовку і проведення призову громадян України на строкову 

військову службу». 

2.Мета Програми: 

Метою програми є: 

- забезпечення  єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної 

підготовки юнаків, які готуються до служби в армії;  



- створення та вдосконалення педагогічних засобів, форм І методів 

виховання допризовників, узгодження дій державних та військових органів 

управління щодо цілеспрямованої підготовки молоді до військової служби.  

- створення чіткої структури органів по роботі з допризовною молоддю, 

створення необхідних умов для повної та якісної підготовки І проведення 

призову громадян на строкову військову службу. 

Виконавці та учасники програми: 
- Борівський районний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки; 

- Відділ з питань гуманітарної політики (освіта, культура, туризм, молоді та 

спорту) Борівської селищної ради.  

 

3.Очікувані результати : 
Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді. 

Підготовка здорової, витриманої, мужньої молоді, яка б з честю захищала свою 

Батьківщину. Створення чіткої структури органів, які займаються проблемами 

допризовної молоді на місцях. Впровадження системи індивідуально-групової 

роботи з допризовниками. Проведення якісного призову громадян на строкову 

військову службу, відсутність повернених військовослужбовців з військових 

частин за станом здоров'я, морально-психологічним та діловим якостям. 

Створення позитивної атмосфери, відгуків у місцевого населення та підвищення 

військово-патріотичного рівня молоді. 

4.Основні завдання Програми.  
1. Основними   складовими   виховної   роботи   з   призовниками   і 
допризовниками є: 

-  морально-психологічна підготовка юнаків до служби в армії; 

- профілактика правопорушень; 

- культурно виховна робота з метою забезпечення формування високої 

духовної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, вірності традиціям 

українського народу; 

2. Основними складовими організаційних питань є: 
          -  проведення медичного огляду юнаків допризовного віку та призовників 

при комунальному некомерційному підприємстві «Борівська центральна лікарня 

Борівської селищної ради»; 

          - виїзди в м. Харків для проведення медичного огляду юнаків допризовного 

віку та призовників; 

          - відправлення призовників в лави Збройних Сил України. 

 

3. Основними  складовими патріотичного виховання є: 
          - підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової 

служби у дусі патріотичного обов’язку, поваги до військової служби, готовності 

до захисту України; 

        -  проведення систематичної роботи з патріотичного виховання молоді; 

         - підвищення рівня освітньої підготовки, та вивчення державної мови. 

 

Проведення   заходів,    щодо    поліпшення   військово-патріотичного 



виховання: 
- організація та проведення урочистих зборів, святкових зустрічей 

молоді з ветеранами, покладання квітів до могил полеглих воїнів та інших 

пам’ятних місць; 

- вшанування ветеранів за місцем проживання; 

- здійснення у навчальних закладах заходів, спрямованих на 

виховання в учнів поваги до людей, які віддали своє життя за визволення 

Батьківщини; 

- проведення спортивно-масових заходів для допризовної молоді. 

- випуск пам'яток, листівок, розробка системи роботи військових з 

учнями шкіл, випуск спеціальних газетних видань з розповіддю про сучасну 

службу, набуті досягнення. 

 

                              ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ 
ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ 
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ: 

Реалізація Програми на території Борівської селищної ради буде 

здійснюватися на певних принципах: 

- програмно-цільовому, який обумовлює шляхи реалізації того або іншого 

напрямку Програми; 

- комплексності, що передбачає подолання відомчої роз'єднаності стосовно 

вирішення проблем військово-патріотичного виховання молоді, питань 

допризовної підготовки та призову громадян на строкову військову службу; 

- активної участі самої молоді у військово-патріотичному вихованні та 

допризовної підготовки; 

- відкритості, який передбачає участь громадськості у розробці та реалізації 

Програми; 

- пріоритетів, що передбачає концентрацію уваги, ресурсів та зусиль на 

найбільш значущих та важливих питаннях військово-патріотичного виховання 

молоді, допризовної підготовки та призову громадян на строкову військову 

службу; 

- адресності, насамперед для тих питань, які потребують особливої уваги у 

військово-патріотичного вихованні молоді, допризовної підготовки та призову 

громадян на строкову військову службу; 

- спадкоємність та закріплення позитивного досвіду. 

5. Фінансування програми. 
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, 

передбачених у селищному бюджеті на зазначені цілі, та за рахунок інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

Прогнозні розрахунки витрат на реалізацію Програми допризовної 

підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян 

України на строкову військову службу на 2021-2025 роки Борівської селищної ради: 



Витрати для проходження медичної комісії допризовників та 
призовників: 

Термін виконання, роки селищний бюджет, тис. грн. 

2021 150,0 

2022 150,0 

2023 150,0 

2024 150,0 

2025 150,0 

 

Витрати на транспортні послуги: 

Термін виконання, роки селищний бюджет, тис. грн. 

2021 50,0 

2022 50,0 

2023 50,0 

2024 50,0 

2025 50,0 

 Витрати на забезпечення Борівського РТЦК та СП необхідними 
канцелярськими засобами та засобами пожежогасіння: 

Термін виконання, роки селищний бюджет, тис. грн. 

2021 10,0 

2022 10,0 

2023 10,0 

2024 10,0 

2025 10,0 

 
6.Основні заходи, спрямовані на забезпечення виконання програми 

 
№ 
з/
п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 
викона

ння 
1.  2.  3.  4.  
1.  Забезпечити проведення 

допризовної підготовки молоді 
відповідно до програм, 
затверджених Міністерством 
освіти і науки України і 
погоджених з Міністерством 
оборони України 

- Відділ з питань гуманітарної 
політики (освіта, культура, туризм, 
молоді та спорту) Борівської с/р; 
- Борівський РТЦК та СП  

Постійн
о 

2.  Проводити роботу щодо - Відділ з питань гуманітарної Постійн



подальшого удосконалення 
системи військово-
патріотичного виховання молоді 
за соціальним, військовим, 
психолого-педагогічним, 
правовим напрямами. 

політики (освіта, культура, туризм, 
молоді та спорту) Борівської с/р; 
- Борівський РТЦК та СП 

о 

3.  Проводити зустрічі з 
ветеранами війни, праці та 
військової служби, екскурсії до 
музеїв військових частин, 
установ, підприємств, походи 
по місцях бойової слави. 

- Відділ з питань гуманітарної 
політики (освіта, культура, туризм, 
молоді та спорту) Борівської с/р; 
Борівський РТЦК та СП  

Протяго
м року 

4.  Організовувати проведення в 
навчальних закладах місячників 
оборонно-масової роботи, 
присвячених відзначенню Дня 
Перемоги та Дня Збройних Сил 
України 

- Відділ з питань гуманітарної 
політики (освіта, культура, туризм, 
молоді та спорту) Борівської с/р; 
- Борівський РТЦК та СП 

Протяго
м року. 

5.  Залучати молодь до участі в 
упорядкуванні меморіальних 
комплексів, пам’ятників, 
братських могил, інших 
поховань захисників України. 

- Відділ з питань гуманітарної 
політики (освіта, культура, туризм, 
молоді та спорту)  Борівської с/р; 
- Борівський РТЦК та СП  
- Директори шкіл 

Постійн
о 

6. Провести медичний огляд 
юнаків призовного віку під час 
приписки та підготовки до 
призову на строкову військову 
службу. Вжити заходів щодо 
покращання якості проведення 
диспансеризації з метою 
раннього виявлення 
захворювань для подальшого 
оздоровлення юнаків до 
досягнення призовного віку 

- Відділ з питань гуманітарної 
політики (освіта, культура, туризм, 
молоді та спорту) Борівської с/р; 
- Борівський РТЦК та СП  

Протяго
м року. 

7. Провести тестування 
допризовної молоді з метою 
виявлення характерних 
особистісних якостей щодо 
подальшого призначення по 
родам, видам Збройних Сил 
України  

- Відділ з питань гуманітарної 
політики (освіта, культура, туризм, 
молоді та спорту) Борівської с/р; 
- Борівський РТЦК та СП Постійн

о 

8.  Забезпечити медичну комісію 
медикаментами, необхідним 
обладнанням та 
інструментарієм, іншим 
медичним та господарським 
майном 

- КНП «Борівська центральна 
лікарня Борівської селищної ради» 
 

Під час 
проведе

ння 
приписн

ої та 
призовн

их 
компані

й 
9.  Забезпечити автотранспортне 

перевезення призовників під 
час підготовки та проведення 
призовних кампаній  

- Борівська селищна рада 
- Фінансове управління Борівської 
селищної ради; 
- Борівський РТЦК та СП 

Під час 
проведе

ння 
приписн

ої та 
призовн

их 
компані

й 

 

7.Контроль за виконанням Програми 
      



 Головним координатором Програми є Борівська селищна рада у взаємодії з 
Борівським районним територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки . 
 
Борівська селищна рада у взаємодії з Борівським районним територіальним 
центром комплектування та соціальної підтримки: 

- контролює хід реалізації Програми і розглядає та аналізує 
матеріали  звіту у визначені терміни; 

- сприяє та надає необхідну допомогу виконавцям та учасникам 
Програми; 

- вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну 
виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають  в 
процесі реалізації Програми. 

 
 
 
   Борівський селищний голова                            Олександр ТЕРТИШНИЙ 


