СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ V СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 20 вересня 2006 року № 144 – МР
м. Суми
Про Програму забезпечення чергового
призову громадян на строкову військову
службу та військово-патріотичного
виховання молоді в місті Суми на
2006 рік
Відповідно до Закону України від 4 квітня 2006 року № 3597-IV “Про
військовий обов'язок і військову службу”, Указу Президента України від 13
липня 2006р № 607/2006 “Про звільнення в запас військовослужбовців та
черговий призов громадян України на строкову військову службу у вереснілистопаді 2006 року ”, з метою проведення у вересні-листопаді 2006 року
чергового призову громадян на строкову військову службу, керуючись пунктом
22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні, Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму забезпечення чергового призову громадян на
строкову військову службу та військово-патріотичного виховання молоді в
місті Суми (додаток № 1).
2. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) при
уточненні міського бюджету на 2006 р. передбачити кошти для фінансування
„Програми забезпечення чергового призову громадян на строкову військову
службу та військово-патріотичного виховання молоді в місті Суми” в сумі
7 (сім) тис. 500 (п’ятсот) грн. (додаток № 2).
3. Організацію виконання данного рішення покласти на виконуючого
обов΄язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Баранова В.О., контроль за виконанням даного рішення - на постійну
комісію з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, місцевого
самоврядування, депутатської етики та регламенту
(Лук’янець Д.М.).

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради
„Про Програму забезпечення чергового
призову громадян на строкову військову
службу та військово-патріотичного
виховання молоді в місті Суми на
2006 рік”
від 20 вересня 2006 року № 144 - МР

ПРОГРАМА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРГОВОГО ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ В МІСТІ СУМИ НА 2006 рік

Метою програми є:
- Забезпечення заходів чергового призову громадян на строкову військову
службу у вересні-листопаді 2006 року;
- організація виконавчим комітетом міської ради у взаємодії з міськими
військовим комісаріатом підготовки та проведення призову громадян України
на строкову військову службу;
- військово-патріотичне виховання молоді міста.
Програма передбачає такі основні заходи:
1.Проведення спільно з міською радою організації ветеранів України,
органами місцевого самоврядування заходів щодо упорядкування братських
могил, пам’ятників загиблим, інших поховань в роки Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років.
Сумський ОМВК, міська рада
організації ветеранів України
вересень-листопад 2006 р.
2. Проведення спільних заходів патріотичного спрямування призовної
молоді міста в контексті основних святкових акцій загальнодержавного рівня з
нагоди:
• Дня визволення Сум;
• Дня патризанської слави
Сумський ОМВК, міська рада
організації ветеранів України,
комітет сприяння ОМВК
вересень 2006 р.
3. Координація діяльності Сумського об’єднаного міського військового
комісаріату з управлінням освіти міської ради, військовими частинами міста,
громадськими організаціями з питань патріотичного виховання молоді та
виконання затвердженого спільного Плану діяльності.

Сумський ОМВК, управління
освіти міської ради
вересень-листопад 2006 р.
4. Проведення за участю військовослужбовців, ветеранів війни (військової
служби) “Уроків пам’яті” з історії Великої Вітчизняної війни в навчальних
закладах відповідно до затвердженого плану щодо організації шефської роботи
та патріотичного виховання молоді в навчальних закладах м. Суми.
Сумський ОМВК, міська рада
організації ветеранів України,
організація спілки ветеранів
Афганістану, військовослужбовці
Сумського ІРВіА
вересень-листопад 2006 р.
5. Участь представників ветеранських організацій міста, призовної молоді у
створенні музеїв та кімнат „Бойової Слави” в навчальних закладах міста,
поповнення експозицій в діючих музеях та проведення оглядів-конкурсів (до
15-ї річниці Збройних Сил України).
Сумський ОМВК, міська рада
організації ветеранів України, відділ
виховної роботи СВІРВіА, комітет
сприяння ОМВК
вересень-листопад 2006 р.
6. Сприяння у проведенні в загальноосвітних навчальних закладах заходів з
патріотичного та фізичного виховання допризовної молоді:
• стрільб зі зброї (відповідно до програми “Основи захисту Вітчизни” та з
дотриманням заходів безпеки);
• змагань із військово-прикладних видів спорту;
• екскурсій “Один день у солдатах”.
Сумський ОМВК, управління освіти
міської ради, СВІРВіА
вересень-листопад 2006 р.
7. Проведення занять в гуртках “Майбутній воїн” (в навчальних закладах
міста).
Сумський ОМВК, управління освіти
(викладачі „Основ захисту Вітчизни”)
вересень-листопад 2006 р.
8. Проведення занять з учнями шкіл в гуртках міського центру військовопатріотичного виховання молоді
з військово-прикладних видів спорту,
спеціальної підготовки для допризовної молоді.
Міська Спілка ветеранів
Афганістану,
управління
міської ради,

освіти

Сумський ОМВК
вересень-листопад 2006 р.
9. Проведення індивідуальних та групових занять з призовниками, які
призначаються до аеромобільних військ та частин спеціального призначення.
Міська Спілка ветеранів
Афганістану, управління освіти,
Сумський ОМВК
вересень-листопад 2006 р.
10. Продовження з урахуванням набутого досвіду практики із військової
орієнтації призовної молоді, проведення Дня відкритих дверей “Краще
пізнаємо наше військо” у військових частинах міста з ознайомленням з
умовами військової служби.
Сумський ОМВК, СВІРВіА,
управління освіти міської ради
вересень-листопад 2006 р.
11. Забезпечення поширення та використання позитивного досвіду
мистецької акції “Як я захищатиму Батьківщину”.
Сумський ОМВК, управілння
освіти міської ради , СВІРВіА
вересень-листопад 2006 р.
12. Проведення урочистих проводів призовників до війська, вшанування
майбутніх захисників Батьківщини.
Сумський ОМВК, міська рада
організації ветеранів України,
управління освіти міської ради,
міська Спілка ветеранів
Афганістану, комітет сприяння
ОМВК
вересень-листопад 2006 р.
13. Активізація співпраці із засобами масової інформації міста з метою
висвітлення досвіду результатів діяльності щодо військово-патріотичного
виховання допризовної молоді.
Сумський ОМВК
вересень-листопад 2006 р.
14. Організація розшуку і доставки до призовної дільниці призовників, які
ухиляються від проходження строкової військової служби.
Сумський МВ УМВС України в
Сумській області, Сумський ОМВК
вересень-листопад 2006 р.

15. Створення необхідних умов перебування призовної молоді на
призовній дільниці та забезпечення роботи призовної комісії у відповідності з
вимогами чинного законодавства згідно з кошторисом видатків.
Сумський ОМВК
вересень-листопад 2006 р.
Очікувані результати:
- укріплення матеріальної бази та технічної оснащеності призовної дільниці
Сумського ОМВК;
- виконання державного завдання щодо призову громадян міста Суми на
строкову військову службу;
- підвищення свідомості призовної молоді міста Суми з питання захисту
Вітчизни;
- збільшення обсягів охоплення призовної молоді міста Суми з військовопатріотичним вихованням.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради
„Про Програму забезпечення чергового
призову громадян на строкову військову
службу та військово-патріотичного
виховання молоді в місті Суми на 2006 рік”
від 20 вересня 2006 року № 144-МР

КОШТОРИС
видатків на проведення призову громадян на строкову військову службу
у вересні- листопаді 2006 року
1. Забезпечення призовної комісії канцелярським приладдям – 300 (триста) грн.
2. Забезпечення призовної дільниці господарчим майном – 300 (триста) грн.
3. Забезпечення класу професійно – психологічного відбору призовників
телевізором і DVD-програвачем – 1900 (одна тисяча дев΄ятсот) грн.
4. Придбання оргтехніки для забезпечення роботи призовної дільниці – 5000
(п΄ять тисяч) грн
Всього:

Міський голова

7500 (сім тисяч п΄ятьсот) гривень.

Г.М. Мінаєв

