Додаток до рішення
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Вступ
Програма підтримки діяльності відділу оборонної та мобілізаційної роботи з питань
допризовної підготовки, сприяння призову громадян на строкову військову службу, призову
військовозобов'язаних до ЗСУ та інших утворених відповідно до Законів України формувань,
направлення громадян на навчальні (або перевірочні, тренувальні) і спеціальні збори
військовозобов’язаних і резервістів та заходів з мобілізаційної підготовки на 2018-2019
роки(далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону»,
«Про національну гвардію України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про
освіту», постанов Кабінету Міністрів України №1770 від 30 листопада 2000 року «Про
затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з
військово-технічних спеціальностей», №352 від 21 березня 2002 року «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», Указів Президента
України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020
роки» від 13.10.2015 № 580/2015, «Про строки проведення чергових призовів, чергові
призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас
військовослужбовців», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373VІІІ «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання
дітей та молоді», іншими нормативно-правовими актами.

1. ПАСПОРТ
Програми підтримки діяльності відділу оборонної та мобілізаційної роботи з
питань допризовної підготовки, сприяння призову громадян на строкову
військову службу, призову військовозобов'язаних до ЗСУ та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, направлення громадян на
навчальні (або перевірочні, тренувальні) і спеціальні збори
військовозобов'язаних та заходів з мобілізаційної підготовки на 2018-2019 роки
1.

2.

Ініціатор
розроблення
програми
Розробник
програми

3.

Співрозробники
програми

4.

Відповідальний
виконавець програми

5.

Учасники
програми

6.

Мета програми

7.

Термін реалізації
програми
Етапи виконання
програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації програми,
всього
у тому числі:
коштів місцевого
бюджету
Очікувані результати
виконання програми

7.1.
8.

8.1.
9.

Южненська міська рада
Виконавчий комітет Южненської міської ради, відділ
оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого
комітету Южненської міської ради
Южненський міський військовий комісаріат Одеської
області, Управління освіти, культури, спорту та
молодіжної політики Южненської міської ради,
ЗНЗ № 1, 2, 3, 4.
Виконавчий комітет Южненської міської ради, відділ
оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого
комітету Южненської міської ради
Южненський міський військовий комісаріат Одеської
області, Управління освіти, культури, спорту та
молодіжної політики Южненської міської ради,
ЗНЗ № 1, 2, 3, 4, КЗ «Южненська міська лікарня»,
Рада ветеранів м. Южного,
Союз ветеранів Афганістану м. Южного,
Засоби масової інформації.
Підтримка
діяльності
відділу
оборонної
та
мобілізаційної роботи з питань допризовної підготовки,
сприяння призову громадян на строкову військову
службу, призову військовозобов'язаних до ЗСУ та
інших утворених відповідно до Законів України
формувань, направлення громадян на навчальні (або
перевірочні,
тренувальні)
і
спеціальні
збори
військовозобов’язаних і резервістів та заходів з
мобілізаційної підготовки на 2018-2019 роки
2018-2019 роки
2018-2019 роки
108,8 тис. грн.

108,8 тис. грн.
Успішна реалізація державної політики у
оборонної роботи, спрямованої на покращення
військово-патріотичного виховання молоді.
Успішна реалізація державної політики у

сфері
сфері

10.

Контроль за
виконанням програми

оборонної роботи, спрямованої на покращення
взаємодії та забезпечення спільної роботи органів
місцевого самоврядування, інших організацій міста,
учасників подій в зоні АТО на Сході України з
підготовки молоді до військової служби.
Успішна реалізація державної політики у сфері
військово-патріотичної роботи, серед допризовної та
призовної молоді:
- виховання громадянина-патріота держави на
прикладах героїчної боротьби українського народу за
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
нашої держави.
Успішна реалізація державної політики у сфері
оборонної роботи з підготовки молоді до військової
служби.
Удосконалення
військової профорієнтації серед
допризовної та призовної молоді.
Успішна реалізація державної політики у сфері
оборонної роботи, спрямованої на своєчасне прибуття
юнаків до призовної дільниці Южненського міського
військового комісаріату в період проведення приписки.
Успішна реалізація державної політики у сфері
оборонної роботи, спрямованої на своєчасне та якісне
проведення медичного огляду в період приписки юнаків
до призовної дільниці Южненського міського
військового комісаріату.
Сприяння призову громадян на строкову військову
службу до лав Збройних Сил України та призову
військовозобов'язаних на військову службу.
Успішна реалізація державної політики у сфері
оборонної роботи, спрямованої на своєчасне та якісне
проведення призову громадян до лав ЗС України
Своєчасна
доставка
призовників
та
військовозобов'язаних до обласного збірного пункту та
військових частин.
Успішне виконання заходів з устаткування дільниці
оповіщення.
Контроль за виконанням програми здійснює
відділ оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого
комітету Южненської міської ради та постійна
депутатська комісія Южненської міської ради з питань
бюджету, фінансово – економічної, інвестиційної
політики та підприємництва.

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
підтримки діяльності відділу оборонної та мобілізаційної роботи з питань
допризовної підготовки, сприяння призову громадян на строкову військову службу,
призову військовозобов'язаних до ЗСУ та інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, направлення громадян на навчальні (або
перевірочні, тренувальні) і спеціальні збори військовозобов'язаних та заходів з
мобілізаційної підготовки на 2018-2019 роки
Допризовна підготовка, призов на строкову військову службу, призов
військовозобов'язаних до ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, направлення громадян на навчальні (або перевірочні, тренувальні) і спеціальні

збори військовозобов'язаних та заходів з мобілізаційної підготовки передбачає комплекс
заходів, що здійснюються виконавчим комітетом Южненської міської ради, Южненським
міським військовим комісаріатом Одеської області, Южненським відділенням поліції
Лиманського відділу ГУНП в Одеській області, ЗНЗ №1, ЗНЗ №2, ЗНЗ №3 ЗНЗ№4, КЗ
«Южненська міська лікарня», засобами масової інформації, підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності та громадськими організаціями міста.
Допризовну підготовку організовують і проводять за відповідними програмами. Згідно з
програмами у навчальних закладах розробляється потижневий план допризовної підготовки
на навчальний рік. Заняття з цього предмету включають до загального розкладу занять і
проводять по класах та навчальних групах, що іменуються взводами.
Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних
спеціальностей організовується та проводиться відповідно до вимог Закону України від
25.03.1992 р. №2232-ХІІ «Про військовий обов'язок і військову службу», постанови Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2000р. N1770 «Про затвердження положень про
допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей»,
«Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», яке затверджено
ПКМУ від 21.03.2002р. №352.
Основні показники призову на строкову військову службу за попередні роки.
Підсумки
весняного
2016р.
призову на
строкову
військову
службу
(осіб)

Показники

Підсумки
осіннього
2016р.
призову на
строкову
військову
службу
(осіб)

Підсумки
весняного
2017р.
призову на
строкову
військову
службу
(осіб)

1. Викликалось на призовну комісію

169

375

296

2. З'явилось на призовну комісію

70

104

114

2.1. Визнано придатними до військової
служби, всього:
2.1.1. Призвано на строкову військову
службу, всього:
а) призвано і відправлено у війська

56

81

89

-

20

9

-

9

9

б) скасовано рішень про призов, всього:

-

11

0

-

за
відсутності
відправку;

на

-

11

0

-

не
виповнилося
20
років
(зараховані
в к 100, згідно
рішення ООВК пр. № 1 від
29.06.2016 р.)
не виповнилося 18 років

2

0

0

0

0

149

2.1.2. Надано відстрочок від призову на
строкову військову службу, всього:
а) за сімейними обставинами:

37

60

43

16

5

2

-

команди

б)
для
продовження
освіти
та
професійної діяльності;
в) призовникам з вищою освітою –
вчителям, медичним працівникам та
кандидатам наук
г) в інших випадках

18

55

34

-

0

1

3

0

6

2.1.3.
Ст.18
(передано
в
запас
призовників), всього:
2.1.4. Направлено для проходження
альтернативної служби
2.1.5. Які були засуджені до позбавлення
волі
2.1.6. Яким присвоєно військове звання
офіцерського складу
2.2. Визнано тимчасово непридатними до
військової служби за станом здоров'я
(ст.17 ч.7)
2.3. Визнано непридатними до військової
служби, всього:
2.4. Кількість призовників, направлених в
період призову на додаткове медичне
обстеження , всього:
- з них не закінчили обстеження

-

1

36

-

0

1

2

-

-

2

-

-

1

8

16

9

10

-

-

17

24

3

5

9

3. Не з'явилось на призовні комісії

33

260

159

4.
Передано
матеріали
до
правоохоронних органів
Прийнято на військовий облік з числа
допризовників

33

11

23

119 юнаків 1999 року
народження у 2016р.

117 юнаків
2000 р.н.
у 2017р.

За станом на 01.10.2017 року залишилось на військовому обліку - 704 призовника, з
числа яких:
- не підлягають призову на строкову військову службу – 448 призовників (в тому числі
які мають право на відстрочку – 299 чол., яким не виповнилося 18 років – 149 чол.);
- підлягають призову на строкову військову службу - 256 призовників.
У 2016-2017рр. фінансове забезпечення «Програми підтримки діяльності відділу
оборонної та мобілізаційної роботи з питань допризовної підготовки, сприяння призову
громадян на строкову військову службу, проведення перевірочних (навчальних) зборів
військовозобов’язаних та заходів з мобілізаційної підготовки на 2016-2017 роки» склало 34
тис. грн.
3. Мета Програми
Метою даної програми є підтримка діяльності відділу оборонної та мобілізаційної
роботи з питань допризовної підготовки, сприяння призову громадян на строкову військову
службу, призову військовозобов'язаних до ЗСУ та інших утворених відповідно до Законів
України формувань, направлення громадян на навчальні (або перевірочні, тренувальні) і
спеціальні збори військовозобов’язаних і резервістів та заходів з мобілізаційної підготовки
на 2018-2019 роки.

Головним завданням щодо підготовки громадян допризовного та призовного віку до
військової служби є виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової
служби, готовності до захисту Вітчизни.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання основних проблем у сфері допризовної
підготовки, сприяння призову громадян на строкову військову службу, призову
військовозобов'язаних до ЗСУ та інших утворених відповідно до Законів України
формувань, направлення громадян на навчальні (або перевірочні, тренувальні) і
спеціальні збори військовозобов’язаних і резервістів та заходів з мобілізаційної
підготовки. Строки та етапи виконання Програми.
Шляхом підвищення рівня допризовної підготовки; підготовки призовників з
військово-технічних спеціальностей; фізичної підготовки; лікувально-оздоровчої роботи;
освітньої підготовки; вивчення державної мови; патріотичного виховання планується
досягнути найкращих показників щодо підготовки допризовників та призовників до
військової служби.
Допризовну підготовку організовують і проводять за відповідними програмами.
Згідно з програмами у навчальних закладах розробляється потижневий план допризовної
підготовки на навчальний рік. Заняття з цього предмету включають до загального розкладу
занять і проводять у класах та навчальних групах, що іменуються взводами.
Метою фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку є підготовка
фізично міцних юнаків шляхом залучення до занять військово-прикладними видами спорту
для подальшого проходження ними військової служби.
Фізична підготовка допризовників і призовників організовується за програмою
фізичної культури центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки,
фізичної культури і спорту у вищих, професійно-технічних, загально-освітніх та
позашкільних навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах.
Лікувально-оздоровча робота з громадянами допризовного і призовного віку
організовується за місцем їх проживання, навчання або роботи в лікувально-профілактичних
і фізкультурно-оздоровчих закладах.
Метою лікувально-оздоровчої роботи є виявлення захворювань, лікування та
оздоровлення громадян допризовного та призовного віку для підвищення ступеня їх
придатності до військової служби.
Головним завданням у підготовці громадян допризовного та призовного віку до
військової служби є виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової
служби, готовності до захисту Вітчизни.
Органи місцевого самоврядування, профспілкових, молодіжних та інших громадських
організацій зобов'язані проводити систематичну роботу з патріотичного виховання молоді,
зосереджуючи увагу на:
- роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики держави, рішень Президента
України та Кабінету Міністрів України щодо зміцнення військових формувань, пропаганди
успіхів, висвітлення історичного шляху військових формувань;
- роз'ясненні серед громадян вимог Закону «Про військовий обов'язок і військову
службу», Військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів;
- організації зустрічей з ветеранами війни, учасниками бойових дій, ветеранів АТО,
відмінниками бойової підготовки військових формувань, відвідування військових частин.
Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на облік,
визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня

освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період
приписки вивчаються ділові і моральні якості допризовників.
У період проведення приписки громадян до призовної дільниці Южненський міський
військовий комісаріат Одеської області разом з відділом оборонної та мобілізаційної роботи
виконавчого комітету Южненської міської ради зобов'язані виявляти призовників, які мають
низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою.
При цьому складаються списки призовників, які:
- навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню підготовку, для передачі
місцевим органам управління в галузі освіти і культури, з метою прикріплення їх до
навчальних закладів або направлення на відповідні курси.
Суттєвим питанням вважається порядок приписки громадян до призовної дільниці,
ведення військового обліку призовників та взаємодію міського військкомату з виконавчим
комітетом Южненської міської ради з питань виконання громадянами правил військового
обліку, а також призову громадян на строкову військову службу та проведенню перевірочних
зборів військовозобов'язаних.
Програма складена на строк виконання 2018-2019 роки з реалізацією в один етап.
Згідно Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у січні-березні 2018р.
і 2019р. заплановано проведення приписки юнаків 2001 р.н. і 2002 р.н. до призовної дільниці
Южненського міського військкомату, а підготовчі заходи проводитиме у листопаді 2017р. і
2018р. відповідно. У квітні-травні 2018 року заплановано проведення весняного, а у жовтнілистопаді 2018 року осіннього призову на строкову військову службу юнаків 2000
народження і старше. У квітні-травні 2019 року заплановано проведення весняного, а у
жовтні-листопаді 2019 року осіннього призову на строкову військову службу юнаків 2001
року народження і старше. Перевірочні та спеціальні збори з військовозобов'язаними міста
Южного проводитиме щорічно в час і строки визначені Генеральним штабом Збройних Сил
України. Орієнтовна кількість відправок до 28-ої окремої механізованої бригади смт.
Чорноморського – 5 на рік та до Одеського обласного збірного пункту - 8 на рік.
Основні показники навчально-тренувальних зборів з оперативного резерву
1 та 2 черги військовозобов'язаних за попередні роки
2016 рік
Кількість
Кількість
Маршрут
проведених військовозобов'язаних
зборів
м.Южне – 235-ий загальновійськовий
1
15
полігон «Широкий Лан» (в/ч А-1890) - м.Южне
м.Южне – 235-ий загальновійськовий
1
9
полігон «Широкий Лан» (в/ч А-1890) - м.Южне
м.Южне – 235-ий загальновійськовий
1
16
полігон «Широкий Лан» (в/ч А-1890) м.Южне
2017 рік
м.Южне – смт.Чорноморське – м.Южне
1
11
1

14

1

8

1

9

м.Южне – смт.Чорноморське – м.Южне
м.Южне – 235-ий загальновійськовий
полігон «Широкий Лан» (в/ч А-1890) - м.Южне
м.Южне – 235-ий загальновійськовий
полігон «Широкий Лан» (в/ч А-1890) -

1

10

1

9

1

12

м.Южне
м.Южне – Одеський обласний збірний пункт –
м.Южне
м.Южне – Одеський обласний збірний пункт –
м.Южне
м.Южне – Одеський обласний збірний пункт –
м.Южне

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету, інших
джерел фінансування не заборонених чинним законодавством. Всього на реалізацію
Програми за 2018-2019 роки необхідно передбачити 108,8 тис. грн., в тому числі: 2018 рік –
52,8тис.грн.; 2019 рік – 56,0тис.грн.
Програма діє на період 2018-2019 років.
Показники Програми за необхідності можуть коригуватися під впливом зовнішніх
факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов тощо).
5. Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього, в
тому числі:
місцевий
бюджет
м.
Южного

Етапи виконання програми (тис. грн.)
2018р.

2019р.

Всього

52,8

56,0

108,8

52,8

56,0

108,8

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Основними напрямами програми визначено:
- проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень органів
місцевого самоврядування у сфері оборонної роботи та мобілізаційної підготовки.
Перелік заходів Програми наведений у додатку 1.

7. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми забезпечить:
1. Успішну реалізацію державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на
покращення військово-патріотичного виховання молоді.
2. Успішну реалізацію державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на
покращення взаємодії та забезпечення спільної роботи органів місцевого самоврядування,
інших організацій міста, учасників подій в зоні АТО на Сході України з підготовки молоді
до військової служби.
3. Успішну реалізацію державної політики у сфері військово-патріотичної роботи, серед
допризовної та призовної молоді:
- виховання громадянина-патріота держави на прикладах героїчної боротьби українського
народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.
4. Успішну реалізацію державної політики у сфері оборонної роботи з підготовки молоді до
військової служби.
5. Удосконалення військової профорієнтації серед допризовної та призовної молоді.

6. Успішну реалізацію державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на
своєчасне прибуття юнаків до призовної дільниці Южненського міського військового
комісаріату в період проведення приписки.
7. Успішну реалізацію державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на
своєчасне та якісне проведення медичного огляду в період приписки юнаків до призовної
дільниці Южненського міського військового комісаріату.
8. Сприяння призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України
та призову військовозобов'язаних на військову службу.
9. Успішну реалізацію державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на
своєчасне та якісне проведення призову громадян до лав ЗС України
10. Своєчасну доставку призовників та військовозобов'язаних до обласного збірного
пункту та військових частин.
11. Успішне виконання заходу з устаткування дільниці оповіщення.
Результативні показники, що характеризують виконання Програми
Заходи
1
1. Матеріальнотехнічне
забезпечення
дільниці
оповіщення і
збору
військовозобов'я
заних при
оголошенні
мобілізації та в
особливий
період, а також
заходів при
проведенні
щорічних
військовоекономічних
мобілізаційних
навчань
(тренувань) за
темою:
«Організація
роботи
виконавчого
комітету
Южненської
міської ради в
початковий
період
мобілізаційного
розгортання»;
придбання
канцтоварів,
господарських
товарів та
видаткових

Показники
2

Одиниц
я виміру
3

2018р.

2019р.

4

5

тис. грн.

2,5

2,5

одиниць

1

1

одиниць

155

155

грн.

16,0

16,0

%

90

90

Показники затрат
Загальна сума коштів на виконання
заходу.
Показники продукту
Кількість дільниць оповіщення і збору
військовозобов'язаних в особливий
період.
Кількість канцелярських, господарських
та копіювальних товарів планується
придбати.
Показники ефективності
Середня вартість одиниці продукції
Показники якості
Підвищення якості системи оповіщення
і збору військовозобов'язаних в
особливий період.

матеріалів
(приладів) для
копіювальної,
друкованої,
обчислювальної
техніки.
2. Виготовлення
відповідних
бланків
необхідних для
комплектування
особових справ
допризовників і
призовників

Показники затрат
Загальна сума коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Кількість бланків для комплектування
особистих справ допризовників і
призовників.
Кількість призовників, що підлягають
призову на строкову військову службу
Показники ефективності
Середні витрати на виготовлення 1
бланку для комплектування особистих
справ допризовників і призовників
Показники якості
Укомплектованість особистих справ
допризовників і призовників

3. Перевезення
допризовників,
призовників на
медичну комісію
обласного
збірного пункту;
перевезення
громадян
на
навчальні (або
перевірочні,
тренувальні)
і
спеціальні збори
військовозобов’я
заних
і
резервістів
до
військових
частин Одеської
області
та
обласного
збірного пункту

Показники затрат
Загальна сума коштів на виконання
заходу.
Показники продукту
Поставка допризовників до обласного
збірного пункту м. Одеси для
проведення медичного огляду.
Поставка призовників до обласного
збірного пункту м. Одеси для
проведення медичного огляду.
Кількість поставок допризовників на
медичну комісію до Одеського
обласного збірного пункту.
Кількість поставок призовників на
медичну комісію до Одеського
обласного збірного пункту.
Кількість поставок
військовозобов'язаних до Одеського
обласного збірного пункту.
Кількість поставок
військовозобов'язаних до
смт. Чорноморське.
Показники ефективності
Середня вартість одного рейсу на
замовлення до м. Одеси
Середня вартість одного рейсу на
замовлення до смт. Чорноморського
Показники якості

тис. грн.

18,0

18,9

штук

9000

9000

осіб

весна до
200 осіб
осінь до
250 осіб

весна до
200 осіб
осінь до
250 осіб

грн.

2,00

2,10

%

100

100

тис. грн.

32,3

34,6

осіб

40

40

осіб

40

40

рейс

5

5

рейс

5

5

рейс

8

8

рейс

5

5

грн.

1600,00

1700,00

грн.

700,00

800,00

Перевезення до Одеського обласного
збірного пункту.

%

100

100

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, які виділяє міський
бюджет, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів – виконавчим комітетом
Южненської міської ради, постійною депутатською комісією Южненської міської ради з
питань бюджету, фінансово – економічної, інвестиційної політики та підприємництва.
Відповідальними виконавцями Програми є виконавчий комітет Южненської міської
ради, відділ оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Южненської міської
ради, які щорічно звітують перед Южненською міською радою про результати виконання
Програми.
Координація за ходом виконання Програми покладається на відділ оборонної та
мобілізаційної роботи виконавчого комітету Южненської міської ради.
Основною умовою реалізації Програми є взаєморозуміння, цілеспрямовані дії
міської ради, її структурних підрозділів, виконавчого комітету, міського військового
комісаріату, направлене на удосконалення військово-патріотичної роботи, військової
профорієнтації серед допризовної та призовної молоді, сприяння приписці громадян до
призовної дільниці Южненського міського військового комісаріату та призову їх на строкову
військову службу до лав Збройних Сил України; створення сприятливих умов для приписки
та призову юнаків міста на строкову військову службу до лав Збройних Сил України,
підняття рівня оборонної роботи.
Виділення коштів на виконання Програми передбачається під час розробки та
затвердження проекту міського бюджету на наступний рік. Обсяг щорічних асигнувань,
спрямованих на реалізацію Програми, визначається у видатковій частині міського бюджету
окремим рядком. Зміни та доповнення до Програми вносяться її розробниками за
результатами моніторингової діяльності.
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