
ПАСПОРТ  
Програми  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 мобілізаційних завдань Софіївської селищної ради 

 на 2022-2025 роки 

 

1.Назва:  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 мобілізаційних 
завдань на 2022-2025 роки. 
 

2.Підстави для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», стаття 43 закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», стаття 17 закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», стаття 8  Положення «Про допризовну підготовку», затверджене 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770". 

 

3.Замовник програми: Софіївська селищна  рада 

 

4.Відповідальні за виконання: відділ освіти; відділ проектного менеджменту, 
інвестицій та цифрової інформації; фінансово-економічний відділ;  Третій 
відділ у смт Софіївка Криворізького районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, селищна  рада, підприємства, 
установи та організації району. 

5. Мета: забезпечення реалізації громадянами України конституційного 
обов'язку щодо захисту Вітчизни та готовності інфраструктури відділу до 
виконання покладених завдань. 
 

6. Завдання: розроблення та проведення  заходів щодо: 
 

    приписки громадян до призовної дільниці Третього відділу у смт. 
Софіївка Криворізького РТЦК та СП;                                                                                           
обліку, розшуку, оповіщення, призову громадян призовного віку на 
строкову військову службу;  
    обліку, розшуку, оповіщення, призову військовозобов’язаних,   

приписаних до військових частин на збори;                                                           

 

    обліку, оповіщення та перевірки підприємств постачальників   
транспортних   та технічних засобів у ЗС України, що мають мобілізаційне 
завдання та тих що ведуть військовий облік;                                                          



    перевезень військовозобов’язаних та призовників до збірних пунктів;       
обліку військовозобов’язаних і призовників та контролю виконання ними 
обов’язків щодо військового обліку та військової служби.  
 

7. Початок: 2022 рік, закінчення: 2025 рік. 
 

8. Етапи виконання: виконання Програми передбачається в один етап. 
 

9. Загальні обсяги фінансування: 
 
 Обсяг 

фінану
вання, 
усього 

2022 рік 

(тис.грн) 

2023 рік 

 (тис. грн) 

2024 рік 

(тис. грн) 
 

2025 рік 

(тис.грн
) 

Бюджет Софіївської 
селищної ради 

 60000  15000  15000 15000 15000 

Інші джерела - - - - - 

Усього  60000   15000  15000 15000 15000 
 

 

10. Джерела фінансування: кошти бюджету селищної ради та інші 
джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України. 
 

11.    Очікуванні кінцеві результати виконання програми: 
    якісна підготовка      та      проведення Третім відділом у смт Софіївка   
Криворізького  РТЦК та СП   у    взаємодії   з  Софіївською селищною радою    
призову   громадян    на   строкову військову   службу , на військову службу за 
контрактом та на збори оперативного резерву та  відправка  призваних  до 
військ згідно з встановленими завданнями; 
    якісне ведення обліку мобілізаційних та призовних ресурсів Софіївської 
селищної ради; 
    підвищення ролі захисника Вітчизни серед військовозобов’язаних та    
юнацької молоді; 
    забезпечення в межах своєї компетенції проведення заходів по 
соціальному захисту військовослужбовців та членів їх сімей. 

 


