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Програма розвитку Третього відділу у смт. Софіївка 
Криворізького районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки щодо виконання 
завдань по приписці громадян до призовної дільниці,  їх 

призову на строкову військову службу, виконання покладених 
на Софіївську селищну раду мобілізаційних завдань  

на 2022-2025 роки 
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Розділ 1. Загальні положення Програми 

 

Третій відділ у смт Софіївка Криворізького  РТЦК та СП у своїй роботі 
керується Конституцією і законами України, указами та розпорядженнями 
Президента України, актами кабінету Міністрів, наказами Міністерства 
оборони України, військовими статутами. 

Програма по забезпеченню організації та проведенню приписки 
громадян Софіївської селищної ради до призовної дільниці Третього відділу 
у смт Софіївка Криворізького РТЦК та СП, їх призову на строкову службу у 
2022-2025 роках, виконання покладених мобілізаційних завдань,  розроблена 

виходячи з потреби створення комплексу організаційних, політичних, 
правових і спеціальних заходів, які проводяться в мирний час  та в умовах 
особливого періоду в цілях підготовки районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, а також підприємств, установ та 
організацій для своєчасного і організованого проведення призову (строкова 
служба, збори, служба за контрактом) та задоволення потреб оборони країни 
на особливий період і взагалі. 

Програма передбачає правове регулювання стосовно військового 
обов'язку і військової служби, з метою реалізації громадянами України 
конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни. 

Військовий обов'язок включає підготовку до військової служби, 
приписку до призовної дільниці, призов на строкову військову службу або 
альтернативну (невійськову) службу, призов на військову службу за 
контрактом, на збори, за мобілізацією на особливий період , виконання 
військового обов'язку у запасі та дотримання правил військового обліку. 

Програма передбачає виконання військового обов'язку в запасі у 
мирний час та в особливий період, дотримання порядку й правил 
військового обліку, проведення призовів, проходження зборів, збереження 
та вдосконалення військовозобов'язаними знань, навичок і умінь, необхідних 
для виконання ними військової служби у воєнний час відповідно до військово-

облікових чи цивільних спеціальностей. 
Усі громадяни, які призиваються на строкову військову службу, за 

мобілізацією або приймаються на військову службу за контрактом чи 
проходять її у запасі, повинні проходити обов'язковий медичний огляд у 
порядку, затвердженому міністром оборони України із залученням до цієї 
роботи лікувально-профілактичних закладів. 

 

Розділ 2. Мета та  завдання  Програми 

    Мета Програми  полягає в забезпеченні реалізації громадянами України 
конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни та готовності 
інфраструктури  Третього відділу у смт.Софіївка Криворізького районного 



 

 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки до виконання  
всіх покладених завдань. 

Основними напрямками Програми є: 
організація  мобілізаційної підготовки   військовозобов'язаних, ведення 

їх обліку, відбір  та перевірка готовності техніки підприємств, призначених 
для забезпечення  потреб ЗС України на воєнний час; 

 підготовка   й   проведення Третім відділом у смт. Софіївка Криворізьким  
РТЦК та СП у   тісній взаємодії з  Софіївською   селищною радою призову на 
збори  оперативного резерву; 
 підготовка      й     проведення Третім відділом у смт Софіївка  

Криворізького   РТЦК та СП  у      взаємодії   з Софіївською селищною радою 
призову   військовозобов’язаних  та призовників  на   військову   службу 
(строкову, за контрактом),   відправку військовозобов’язаних та призовників 
до військ згідно встановлених завдань; 
 взаємодія Третього відділу у смт Софіївка  Криворізького РТЦК та 
СП з комісією у справах альтернативної служби; 
 організація   оборонно-масової      та   військово-патріотичної   роботи   
серед військовозобов'язаних, призовників і допризовників; 
 проведення Третім відділом у смт Софіївка  Криворізького РТЦК 
спільно з керівниками органів охорони здоров'я,  освіти,  підприємств,  
установ та організацій роботи  щодо  підготовки призовників,  допризовної   
молоді, військовозобов’язаних запасу   до військової служби; 
 участь Третього відділу у смт Софіївка  Криворізького РТЦК та СП 

у підборі викладачів   допризовної   підготовки   для   загальноосвітньої   
школи,   надання   їм методичної допомоги; 
 облік у Третьому відділі у смт Софіївка  у Криворізькому РТЦК та СП 

військовослужбовців, які   звільняються зі Збройних Сил України; 

 забезпечення Третього відділу у смт Софіївка  Криворізького РТЦК та 
СП бланками та канцелярськими товарами;  
 розгляд листів, скарг та заяв військовослужбовців і громадян; 
 забезпечення в межах своєї компетенції соціального захисту 
військовослужбовців та членів їх сімей; 

 

Термін реалізації програми: 2022 - 2025 роки. 
 

 

Розділ 3. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
бюджету Софіївської селищної ради в межах видатків, затверджених на 
відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не 
заборонених діючим законодавством України. 

 

 

Розділ 4. Очікувані результати виконання Програми 



 

 

 
 1.Якісна підготовка      та      проведення  Третім відділом у смт Софіївка  
Криворізького    РТЦК та СП  у      взаємодії   з Софіївською селищною радою 
призову   військовозобов’язаних    на   військову   службу (строкову, за 
контрактом, на збори) та  відправка  військовозобов’язаних  до військ згідно з 
встановленими завданнями. 
 2.Якісне ведення обліку мобілізаційних та призовних ресурсів Софіївської 
селищної ради. 
  3.Підвищення ролі захисника Вітчизни серед військовозобов’язаних та 
юнацької молоді району. 

 

 

Розділ 5. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 
здійснюється   головою Софіївської селищної ради. 

Виконавці  Програми  до 25 грудня 2025 року надають до Софіївської 
селищної ради інформацію про виконання заходів Програми. 

Третьому відділу у смт Софіївка  Криворізького районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки до 20 грудня 
2025 року надати до Софіївської селищної ради звіт щодо обсягів і напрямків 
використання коштів, отриманих з  районного бюджету протягом звітного 
періоду. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                          Людмила НАЗАРЕНКО 


