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Про затвердження 
Міської цільової програми поліпшення 

організації підготовки громадян до військової служби, приписки
до призовної дільниці, призову на строкову військову службу,
призову військовозобов’язаних під час мобілізації, прийняття 

на військову службу за контрактом на 2016 — 2018 роки
Рішення Київської міської ради № 859/859 від 28 липня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статей 14, 15 Закону України «Про обо'
рону України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», рішення Київської міської
ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських
цільових програм у місті Києві» (із змінами) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó ïî-

ë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî

â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëü-

íèö³, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó,

ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³-

çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàê-

òîì íà 2016 — 2018 ðîêè (äàë³ — Ì³ñüêà ö³ëüî-

âà ïðîãðàìà), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿) ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêò³â áþäæåò³â íà

2016-2018 ðîêè ïåðåäáà÷èòè âèäàòêè íà çä³éñ-

íåííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-

ãðàìè ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðî-

ìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè äî ïðè-

çîâíî¿ ä³ëüíèö³, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó

ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ

ìîá³ë³çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà

êîíòðàêòîì íà 2016 — 2018 ðîêè, ç óðàõóâàí-

íÿì âèìîã ïóíêòó 2 ñòàòò³ 85 Áþäæåòíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3. Âèçíà÷èòè ãîëîâíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè

êîøò³â:

3.1. Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — â

çàáåçïå÷åíí³ ïåðåâåçåííÿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿

êîì³ñ³¿, ïðèçîâíèê³â ç ïðèçîâíèõ ä³ëüíèöü íà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé çá³ðíèé ïóíêò, â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ, ïðèçâàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, à òà-

êîæ ìîá³ëüíèõ ãðóï ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â â³é-

ñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â

äëÿ ðîçøóêó ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðèçîâó.

3.2. Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — â çàáåçïå÷åí-

í³ ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ ãðîìàäÿí ïðèçîâíî-

ãî â³êó ï³ä ÷àñ ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³,

ïðîâåäåíí³ ÷åðãîâèõ ïðèçîâ³â íà ñòðîêîâó â³é-

ñüêîâó ñëóæáó òà ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, êàíäèäàò³â íà â³éñüêîâó

ñëóæáó çà êîíòðàêòîì, âäîñêîíàëåíí³ ôóíêö³î-

íóâàííÿ ìåäè÷íèõ êîì³ñ³é.

3.3. Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) —

â çàáåçïå÷åíí³ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñü-

êîâî¿ ñëóæáè.

3.4. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) — â çàáåçïå÷åíí³ òðàíñïîðòóâàííÿ

ò³ë ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà, çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ ïðî-

âåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ç ì³ñöü ¿õ

çáåð³ãàííÿ.

3.5. Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) — ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â ñóáâåí-

ö³¿ â çàáåçïå÷åíí³ çàõîä³â âäîñêîíàëåííÿ îáë³-

êó ìîëîä³ ïðèçîâíîãî â³êó òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ, îíîâëåííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ òà

îáðîáêè îáë³êîâèõ äàíèõ, âäîñêîíàëåííÿ ìà-

òåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó, ðàéîííèõ ó 

ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â òà çá³ðíîãî ïóíê-

òó.

4. Â³äïîâ³äàëüíîìó âèêîíàâöþ Ì³ñüêî¿ ö³ëüî-

âî¿ ïðîãðàìè — àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî

ñòàí âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿ-

öÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

5. Ñï³ââèêîíàâöÿì Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-

ìè — ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì êîøò³â, Êè¿â-

ñüêîìó ì³ñüêîìó â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àòó ïî-

äàâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ì³ñü-

êî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 15 ÷èñëà ïåðøîãî

ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ òà ïîñò³éíó êîì³-

ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 28.07.2016 ¹ 859/859

Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян 
до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову 

на строкову військову службу, призову військовозобов’язаних під час 
мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом 

на 2016 — 2018 роки

². ÏÀÑÏÎÐÒ 

Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæ-

áè, ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³,ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêî-

âîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì íà 2016 —

2018 ðîêè

II. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌ, ÍÀ ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ßÊÈÕ ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ 

Ì²ÑÜÊÀ Ö²ËÜÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè,

ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì íà 2016 — 2018 ðî-

êè (äàë³ — Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà) ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ ïðîáëåì, ùî âèíèêàþòü ïðè ïðî-

âåäåíí³ ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, çàáåçïå-

÷åííÿ âèñîêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðè ïðîâåäåíí³ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ äëÿ êîìïëåêòóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, ï³äâèùåí-

íÿ ìîá³ë³çàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é äî âèêîíàííÿ çàâäàíü ç ïîñòà-

÷àííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà òåõí³êè äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü,

ï³äâèùåííÿ â ö³ëîìó îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 43 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó» âè-

çíà÷åíî, ùî öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, Ðàäà ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,

ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî

îãëÿäó ãðîìàäÿí, ïðèçîâó ¿õ íà â³éñüêîâó ñëóæáó, â³äïðàâëåííÿ ïðèçâàíèõ îñ³á äî â³éñüêîâèõ ÷àñ-

òèí, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì çîáîâ’ÿçàí³ çàáåçïå÷óâàòè ðàéîíí³ (ì³ñüê³) â³é-

ñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè íåîáõ³äíîþ ê³ëüê³ñòþ òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó, îá-

ëàäíàíèìè ïðèçîâíèìè (çá³ðíèìè) ïóíêòàìè, ìåäèêàìåíòàìè, ³íñòðóìåíòàð³ºì, ìåäè÷íèì ³ ãîñ-

ïîäàðñüêèì ìàéíîì, àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì, à òàêîæ çàáåçïå÷óâàòè çä³éñíåííÿ îõîðîíè

ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà ïðèçîâíèõ ïóíêòàõ.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ ïðèçîâ³â íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ ìàëè ì³ñöå ïðîáëåìè, ÿê³ ñòàâèëè ï³ä çàãðîçó âèêîíàííÿ çàâäàíü

ç ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, ïî-

ñòàâêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà òåõí³êè äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü,

à ñàìå:

— íèçüêà ÿâêà ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ïðè âèêëèêàõ äî ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ â³é-

ñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â;

— íåîáõ³äí³ñòü äîñòàâêè ïðèçîâíèê³â, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ òà â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ (äî

ïóíêò³â çáîðó, ì³ñüêîãî çá³ðíîãî ïóíêòó òà ³íøèõ ïóíêò³â ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îêðà¿í³

ì³ñòà ç íåäîñòàòíüîþ òðàíñïîðòíîþ ìåðåæåþ);

— íåíàëåæíà ÿê³ñòü ïðîôåñ³éíîãî ³ ìåäè÷íîãî â³äáîðó òà ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñü-

êîâî¿ ñëóæáè;

— íèçüêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí ì³ñòà Êèºâà òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ äî â³éñüêîâî¿

ñëóæáè;

— íåìîæëèâ³ñòü âèëó÷åííÿ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîòðàíñïîðòíî¿ òåõí³êè äëÿ ïîòðåá Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü.

Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðèçîâó ó 2015 ðîö³ äî ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é âèêëèêàíî 57521 ãðîìàäÿíèí ïðè-

çîâíîãî â³êó, ç íèõ ïðèáóëî 10023, íå ïðèáóëî 47498. Ïî 16477 ãðîìàäÿíàõ, ùî íå ïðèáóëè äî

ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é, ïåðåäàíî ìàòåð³àëè äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðåàãóâàí-

íÿ. Íàäàíî â³äñòðî÷îê â³ä ïðèçèâó 6708 ãðîìàäÿíàì, âèçíàíî íåïðèäàòíèìè äî â³éñüêîâî¿ ñëóæ-

áè 1081 ãðîìàäÿíèíà òà âèçíàíî òèì÷àñîâî íåïðèäàòíèìè äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà ñòàíîì çäî-

ðîâ’ÿ 560 ãðîìàäÿí.

Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðè ïðîâåäåí³ ïðèçîâó ï³ä ÷àñ ìî-

á³ë³çàö³¿ çà ïîïåðåäí³ òðè ðîêè äëÿ ïðîõîäæåííÿ ì³ñüêî¿ ìåäè÷íî¿ êîì³ñ³¿ áóëî çä³éñíåíî ìåäè÷-

íå îáñòåæåííÿ òà ïåðåâåçåííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ó ê³ëüêîñò³ 57678 îñ³á ó òîìó ÷èñë³ ïî ðî-

êàõ: 2013 ð³ê — 4887 îñ³á (ïðèçîâíèê³â); 2014 ð³ê — 10749 îñ³á (ìîá³ë³çîâàíèõ); 2015 ð³ê — 42042

îñ³á (ïðèçîâíèê³â òà ìîá³ë³çîâàíèõ).

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ðîçâ’ÿçàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ïðîáëåì, ï³äâèùåííÿ

ð³âíÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè, ï³äâèùåííÿ

åôåêòèâíîñò³ òà îïåðàòèâíîñò³ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó òà ðàéîííèõ

ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ïðè îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó,

ïðèçîâó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà òà çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî â³äïðàâëåííÿ

ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ äî â³éñüê ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

Çàêîíîäàâ÷èì ï³ä´ðóíòÿì ðîçðîáëåííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè º:

1. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè.

2. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îáîðîíó Óêðà¿íè» (ñòàòò³ 14, 15).

3. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó».

4. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ìîá³ë³çàö³éíó ï³äãîòîâêó òà ìîá³ë³çàö³þ».

1 Ініціатор розроблення
програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа про
розроблення програми

п. 2 протоколу доручень № 25, напрацьований під час наради першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації 28.07.2015

3. Розробник програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

4. Співрозробники програми Київський міський військовий комісаріат

5. Замовник (відповідальний виконавець)
програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

6 Учасники (співвиконавці) програми Київський міський військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати, Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент житлово/комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської,
міської державної адміністрації), Товариство сприяння
обороні України, Головне управління Національної поліції у м.
Києві.

7. Строк виконання програми 2016/2018 pp.

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми (для комплексних
програм)

Кошти бюджету міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми 
(тис. грн)

Всього у тому числі, за роками

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Всього, у тому числі: 
(тис. грн)

23919,2 9559,1 7148,5 7211,6

9.1. Коштів державного бюджету 
(тис. грн)

/ / / /

9.2. Коштів бюджету м. Києва 
(тис. грн)

23919,2 9559,1 7148,5 7211,6

9.3. Коштів інших джерел 
(тис. грн)

/ / / /
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5. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 25 æîâòíÿ 2002 ðîêó ¹ 948/2002 «Ïðî Êîíöåïö³þ äîïðèçîâíî¿

ï³äãîòîâêè ³ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³».

6. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ð³øåííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 6 òðàâ-

íÿ 2015 ðîêó «Ïðî Ñòðàòåã³þ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè».

7. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 10 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1153/2008 «Ïðî Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîõî-

äæåííÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè».

8. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 02 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ¹ 471/2013 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëî-

æåííÿ ïðî òåðèòîð³àëüíó îáîðîíó Óêðà¿íè».

9. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 352 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ëîæåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó ³ ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà

ïðèéíÿòòÿ ïðèçîâíèê³â íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì».

10. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 389 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Ïîëîæåííÿ ïðî â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè».

11. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ëèñòîïàäà 2000 ðîêó ¹ 1770 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ ïîëîæåíü ïðî äîïðèçîâíó ï³äãîòîâêó ³ ïðî ï³äãîòîâêó ïðèçîâíèê³â ç â³éñüêîâî-òåõí³÷íèõ ñïå-

ö³àëüíîñòåé».

12. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 9 ÷åðâíÿ 1994 ðîêó ¹ 377 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ëîæåííÿ ïðî â³éñüêîâèé îáë³ê â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ³ ïðèçîâíèê³â».

13. Íàêàç Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 14 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ¹ 402 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëî-

æåííÿ ïðî â³éñüêîâî-ë³êàðñüêó åêñïåðòèçó â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè», çàðåºñòðîâàíèé â Ì³í³ñ-

òåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 17 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó çà ¹ 1109/15800.

14. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 æîâòíÿ 2009 ðîêó ¹ 520/2589 «Ïðî Ïîðÿäîê ðîçðîá-

ëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ó ì³ñò³ Êèºâ³».

III. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Â³äïîâ³äíî äî Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì ä³¿

ïîïåðåäíüî¿ ïðîãðàìè çà ïåð³îä 2011 — 2015 ðîê³â º íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ òà îíîâëåííÿ

çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè, ÿêèìè ìîæíà çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè

ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³, ïðèïèñêè äî ïðè-

çîâíèõ ä³ëüíèöü, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó.

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà íå äóáëþº ³íø³ äåðæàâí³, ì³ñöåâ³ òà ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè.

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà âè-

êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) òà îðãàíè ì³ñöå-

âîãî â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ (â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè), çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî îáîðîíó Óêðà¿íè»

(ñòàòò³ 14, 15), «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó», «Ïðî ìîá³ë³çàö³éíó ï³äãîòîâêó òà

ìîá³ë³çàö³þ» (ñòàòò³ 17, 18).

Êð³ì òîãî, ó çâ’ÿçêó ç ñèòóàö³ºþ, ÿêà ñêëàëàñÿ ó äåðæàâ³ ç ëþòîãî 2014 ðîêó, ïîâ’ÿçàíîþ ç ñå-

ïàðàòèñòñüêèìè ä³ÿìè òà ïðÿìîþ àãðåñ³ºþ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ ïðîáëåìà

çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè, âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, îðãàí³çîâàíîãî ïðîâåäåííÿ ìîá³ë³çàö³¿ òà íàïðàâëåííÿ äî íàâ÷àëüíèõ çáî-

ð³â, à òàêîæ ïîñòà÷àííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà òåõí³êè äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñü-

êîâèõ ôîðìóâàíü.

Ìåòîþ ö³º¿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè º çàáåçïå÷åííÿ íà îñíîâ³ âèñîêî¿ âçàºìîä³¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì

òà ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè, òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³, ³íøèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè åôåêòèâíî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ òà âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè äî ïðèçîâíèõ ä³ëü-

íèöü, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿,

íàïðàâëåííþ íà íàâ÷àëüí³ çáîðè, ÷èì çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàâäàíü ç ïîñòàâêè îñîáîâîãî

ñêëàäó (ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ) òà òåõí³êè äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³éñü-

êîâèõ ôîðìóâàíü.

IV. ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ ÄÆÅÐÅË 

Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, ùî âèíèêàþòü ïðè ïðîâåäåíí³

ïðèçîâó, çìåíøåííÿ ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà ïðè ïðîâåäåíí³ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó

ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî ïðèáóòòÿ

ïðèçîâíèê³â äî ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é, ïðîõîäæåííÿ íèìè ìåäè÷íî¿ êîì³ñ³¿, â³äïðàâëåííÿ ïðèçîâíè-

ê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ äî â³éñüê.

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà çàáåçïå÷èòü ðîçâ’ÿçàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ïðîáëåì øëÿõîì âèêîíàí-

íÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â çà íàñòóïíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³:

— âäîñêîíàëåííÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ìåäè÷íèõ êîì³ñ³é â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó â³é-

ñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³ òà ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àòàõ;

— ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ùîäî ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðèçî-

âó çà ìîá³ë³çàö³ºþ;

— çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî òà îá’ºêòèâíîãî îáë³êó ìîëîä³ ïðèçîâíîãî â³êó ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ, à òàêîæ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå îñíàùåííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ òà îáðîáêè îáë³êîâèõ

äàíèõ;

— îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ç óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³,

ùî ï³äëÿãàþòü çàëó÷åííþ äî îïîâ³ùåííÿ;

— îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ç òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ó ïèòàííÿõ íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ôàêòè÷íîãî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ïðèçîâíè-

ê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ðîçøóêó òà ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, ÿê³ â³äìîâëÿþòü-

ñÿ â³ä âèêîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó, à òàêîæ íàäàííÿ îá’ºêòèâíèõ äàíèõ ïðî çàðåºñòðîâàíèé

àâòîòðàíñïîðò ó ìåæàõ ì. Êèºâà;

— çàáåçïå÷åííÿ òðàíñïîðòîì çàõîä³â ìîá³ë³çàö³¿ òà ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó;

— âèêîíàííÿ çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà âäîñêîíàëåííÿ âèêîíàííÿ â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî

îáîâ’ÿçêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìîá³ë³çàö³¿;

— ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â ì³ñòà Êèºâà, îñ-

íàùåííÿ ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ.

Âèð³øåííÿ çàâäàíü Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè:

— âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè â³äáîðó, âèçíà÷åííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äî ïðîõîäæåííÿ ñòðî-

êîâî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè;

— ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîãî ìåõàí³çìó ï³äãîòîâêè òà ñèñòåìè êðèòåð³¿â äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðèäàòíî-

ñò³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íèì ðîçâèòêîì, ð³âíåì îñ-

â³òè òà ìîðàëüíèìè ³ ïñèõîëîã³÷íèìè ÿêîñòÿìè;

— âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñó÷àñíó îðãàí³çàö³þ

âåäåííÿ â³éñüêîâîãî îáë³êó, àâòîìàòèçàö³þ ïðîöåñó îáë³êó ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â òà òåõí³êè;

— ï³äâèùèòè ð³âåíü ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ ïðè-

ïèñêè ³ îðãàí³çîâàíå ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

Âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ çàâäàíü âèìàãàº êîîðäèíàö³¿ ä³é òà âçàºìîä³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî â³éñüêîâîãî

óïðàâë³ííÿ — Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì òà ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè, òåðèòîð³-

àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³.

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

òèñ. ãðí.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на
виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: тис. грн 9559,1 7148,5 7211,6 23919,2

Бюджет м. Києва тис. грн 9559,1 7148,5 7211,6 23919,2

Проблеми Причини виникнення Шляхи розв'язання

Низька явка призовників та
військовозобов'язаних при
викликах до районних у м. Києві
військових комісаріатів

Застаріле, не сучасне ведення
військового обліку, невідповідність
даних військового обліку
реальності

Забезпечення військових комісаріатів
засобами обчислювальної техніки,
лініями зв'язку, сучасним обладнанням

Реалізація можливості швидкого
отримання інформації від територіальних
підрозділів Головного управління
Національної поліції у м. Києві фактичних
даних про місцезнаходження зазначеної
категорії громадян

Низька ефективність системи
оповіщення призовників та
військовозобов 'язаних

Підвищення організації оповіщення
призовників та військовозобов'язаних
житлово/експлуатаційними організаціями
(ЖЕО, ОСББ) та іншими установами,
відповідальними за сповіщення
військовозобов'язаних і призовників про
їх виклик у військові комісаріати 

Підвищення відповідальності керівників
установ, організацій, навчальних закладів
усіх форм власності за ведення обліку та
заходів з оповіщення призовників і
військовозобов'язаних

Недостатня обізнаність населення з
юридичних питань, пов'язаних з
військовою службою, відсутність
інформування населення про
вимоги чинного законодавства
України (права, обов'язки,
відповідальність, підстави для
відстрочки або звільнення від
призову, порядок проходження
військової служби, соціальний
захист та інше)

Організація роботи по інформуванню
населення з питань прав і обов'язків
громадян (залучення регіональних
засобів масової інформації, розміщення
інформації на єдиному веб/порталі
територіальної громади міста Києва)

Недостатній рівень військово/
патріотичного виховання молоді

Планування та проведення комплексу
заходів щодо військово/патріотичного
виховання молоді

Уникнення (ігнорування) частиною
населення виконання
конституційного обов'язку щодо
служби в Збройних Силах, інших
військових формуваннях 

Організація взаємодії з територіальними
підрозділами Головного управління Національної
поліції у м. Києві по роботі з населенням щодо
недопущення порушень законодавства у сфері
виконання військового обов'язку під час призову на
строкову військову службу та призову під час
мобілізації

Неналежна якість
професійного і
медичного відбору та
рівня підготовки
громадян до
військової служби  

Недостатній рівень підготовки
громадян до військової служби

Планування та проведення комплексу заходів щодо
підготовки молоді та військовозобов'язаних до
військової служби

Недостатній рівень оснащення
медичних комісій

Оснащення медичних комісій сучасними засобами
та обладнанням

Необхідність доставки
призовників,
військовозобов'язаних
та медичних комісій
(до пунктів збору,
міського збірного
пункту та інших пунктів
призначення)

Відсутність у Київському міському
військовому комісаріаті та
райвійськкоматах власного
службового транспорту (автобусів)

Забезпечення автотранспортом КП "Київпастранс"
для перевезення призовників,
військовозобов'язаних та медичних комісій до
пунктів збору, міського збірного пункту та інших
пунктів призначення за заявками Київського
міського військового комісаріату та
райвійськкоматів

Неможливість
вилучення достатньої
кількості
автотранспортної
техніки для потреб
Збройних Сил України
та інших військових
формувань

Відсутність достатньої кількості
типової та спеціальної
автотранспортної техніки на
підприємствах міста, необхідної
для Збройних Сил України та
інших військових формувань.
Уникнення (ігнорування) частиною
керівників підприємств виконання
військово/транспортного обов'язку
під час проведення мобілізації

Організація взаємодії з територіальними
підрозділами Головного управління Національної
поліції у м. Києві стосовно роботи з порушниками
законодавства у заходах, пов'язаних із мобілізацією,
та надання патрульною службою Національної
поліції об'єктивної бази даних про зареєстрований
автотранспорт у межах м. Києва 

Низький рівень
підготовки громадян
міста Києва та
військовозобо/
в'язаних

Недостатній рівень допризовної
підготовки громадян, відсутність
системи підготовки
військовозобов 'язаних

Проведення навчальних зборів військово/
зобов'язаних під час підготовчого періоду
мобілізаційної готовності

Ðåàë³çàö³ÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçðàõîâàíà íà ïåð³îä 2016 — 2018 ðîê³â, ùî äîçâîëèòü

ïîë³ïøèòè îðãàí³çàö³þ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, âäîñêîíàëèòè óìîâè ðîáîòè

â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, îðãàí³çîâàíî ïðîâîäèòè ïðèçîâ íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâ

â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàâäàíü ç ïîñòàâêè îñîáî-

âîãî ñêëàäó òà òåõí³êè äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü.

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷åí³ ç óðàõó-

âàííÿì âèìîã ïóíêòó 2 ñòàòò³ 85 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
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V. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

№ з/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Міської цільової програми Строк
вико/
нання
заходу

Співвиконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість) тис.грн

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі за
роками:

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Військово/
патріотичне
виховання молоді
та підготовка
громадян до
військової служби

Проведення науково/практичних конференцій та
настановних нарад щодо підготовки юнаків до служби в
Збройних силах Україні за участі представників Київського
міського військового комісаріату, районних у м. Києві
військових комісаріатів, Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту, Київської міської організації Товариства
сприяння обороні України

2016/
2018 рр.

Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
молодіжні та громадські об'єднання

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

Підвищення рівня
військово/
патріотичного
виховання молоді
м. Києва

2. Забезпечення за допомогою районних військових
комісаріатів проведення військово/шефської роботи між
закладами освіти столиці, військовими частинами та
військовими навчальними закладами, що розташовані на
території військового гарнізону м. Києва. Використання
навчально/матеріальної бази військових частин та
військових навчальних закладів для проведення занять із
допризовною молоддю столиці та надання допомоги щодо
виконання програми допризовної підготовки (витрати,
пов'язані з придбанням в кожний навчальний заклад
плакатів/схем будов та технічних характеристик сучасної
зброї, масогабаритних макетів автомата АКМ та інших
видів зброї та боєприпасів, що передбачені курсом
програми "Захист Вітчизни")

2016/
2018 рр.

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
молодіжні та громадські об'єднання

4524,0

(1 комп. /1000 грн.
всього 377,0) 
(1 макет/орієнтовно 
1 1,0 тис. грн 
всього /4147,0

1508,0 1508,0 1508,0 Підвищення рівня
підготовки
громадян до
військової служби

3. Проведення районних та міських змагань з військово/
прикладних видів спорту, конкурсів та вікторин,
присвячених Збройним силам України, серед збірних
команд закладів освіти, військово/патріотичних
організацій та клубів, системи позашкільної освіти столиці
(витрати на спортивну форму та відрядження збірної
команди столиці на фінал Всеукраїнської Спартакіади
допризовної учнівської молоді з військово/спортивного
семиборства)

2016/
2018 рр.

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
молодіжні та громадські об'єднання

90,0 30,0 30,0 30,0 Підготовка юнаків
для подальшого
проходження
військової служби

4. Проведення військово/спортивних змагань: "Снайпер
столиці", "Сокіл" ("Джура"), "Патріот" та фізкультурно/
патріотичного фестивалю школярів "Козацький гарт" та
участь у фіналах всеукраїнських змагань та інших заходів
військово/патріотичного виховання

2016/
2018 рр.

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
молодіжні та громадські об'єднання

300,0 100,0 100,0 100,0 Підготовка юнаків
для подальшого
проходження
військової служби

5. Проведення святкування визначних дат, пов'язаних з
боротьбою українського народу за незалежність та
захистом Вітчизни від загарбників, Дня Соборності
України, річниць Збройних сил України, Дня захисника
України, Дня українського козацтва, а також організація
місячників оборонно/масової та спортивної роботи

2016/
2018 рр.

Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
молодіжні та громадські об'єднання

Не потребує
фінансування

Підвищення рівня
військово/
патріотичного
виховання молоді
м. Києва, поваги до
військової служби

6. Організація і здійснення військово/професійної орієнтації
та попереднього відбору кандидатів для вступу до вищих
військових навчальних закладів з числа цивільної молоді;
інформаційне забезпечення військово/професійної
орієнтації, популяризація військової служби за контрактом

2016/
2018 рр.

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
молодіжні та громадські об'єднання

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

Активізація роботи
з професійної
орієнтації молоді на
опанування
військових
спеціальностей

7. Виготовлення та розміщення на міському збірному пункті, у
Київському міському військовому комісаріаті, в районних
у м. Києві військових комісаріатах, навчальних закладах
засобів наочної агітації військово/патріотичного
спрямування

2016/
2018 рр.

Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
молодіжні та громадські об'єднання

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

і Підвищення рівня
військово/
патріотичного
виховання молоді
м. Києва

8. Вдосконалення
функціонування
медичних комісій

Забезпечення військово/лікарської комісії Київського
міського військового комісаріату та районних у м. Києві
військових комісаріатів медичним інструментарієм та
господарським майном, необхідним для медичного
обстеження громадян призовного віку під час приписки до
призовної дільниці, організації та проведення чергових
призовів на строкову військову службу, призову
військовозобов'язаних за мобілізацією, прийняття на
військову службу за контрактом

2016/
2018 рр.

Департамент охорони здоров'я, Київський
міський військовий комісаріат, районні у
м. Києві військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

3779,0 2128,5 861,6 788,9 Якісне медичне
обстеження
призовної молоді та
військово/
зобов'язаних

9. Забезпечення консультативно/діагностичних центрів
районів м. Києва лабораторним обладнанням і витратними
реагентами та матеріалами для проведення обов'язкових
аналізів призовникам та військовозобов'язаним під час
проведення приписки, призову на строкову військову
службу та призову за мобілізацією, прийняття на військову
службу за контрактом

2016/
2018 рр.

Департамент охорони здоров'я, Київський
міський військовий комісаріат, районні у
м. Києві військові комісаріати o

5154,6 2329,0 1402,8 1422,8 Якісне медичне
обстеження
призовної молоді та
військово/
зобов'язаних

10. Прикріплення до лікувально/профілактичних закладів за
місцем проживання або навчання юнаків, яких визнано
такими, що потребують додаткового обстеження,
лікування (динамічного спостереження) та медичного
огляду. Посилення контролю за їх оздоровленням у період
між припискою і призовом та за . якістю диспансеризації
юнаків допризовного та призовного віку

2016/
2018 рр.

Департамент охорони здоров'я, Київський
міський військовий комісаріат, районні у
м. Києві військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

Виявлення
захворювань,
лікування та
оздоровлення
призовної молоді

11. Забезпечення перевезення військово/лікарської комісії
Київського міського військового комісаріату на міський
збірний пункт та у зворотному напрямку (витрати на
перевезення)

2016/ /
2018pp.

Департамент транспортної
інфраструктури, Київський міський
військовий комісаріат

Бюджет 
м. Києва

385,3 124,7 128,3 132,3 Своєчасне
проведення
медичного огляду

' 12. Забезпечення транспортування тіл мешканців міста Києва,
загиблих під час проведення антитерористичної операції з
місць їх зберігання

2016/
2018 рр.

Департамент житлово/комунальної
інфраструктури, Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

300,0 300,0 / / Забезпечення
невідкладного
транспортування з
місць зберігання до
міста Києва

13. Забезпечення
інформаційно/
роз'яснювальних
заходів щодо
призову та
мобілізації

1. Поширення інформації щодо: 
/ соціального захисту військовослужбовців: пільги,
порядок оформлення документів; 
/ відповідальності за ухилення від призову на строкову
службу та призову за мобілізацією; військової служби за
контрактом; 
/ можливості приєднатися до загонів оборони міста,
служби в резерві 

2. Участь у заходах з поширення інформаційних,
роз'яснювальних та агітаційних матеріалів через
регіональні засоби масової інформації 

3. Створення інформаційного розділу на єдиному веб/
порталі територіальної громади міста Києва, присвяченого
питанням мобілізації, призову на строкову військову
службу та військової служби за контрактом, територіальної
оборони міста Києва

2016/
2018 рр.

Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
Департамент соціальної політики,
Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) 

Управління інформаційного забезпечення
та доступу до публічної інформації апарату
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

Боротьба з
інформаційною
війною, що
підриває
обороноздатність
країни. Зменшення
кількості
призовників та
військово/
зобов'язаних, які
ухиляються від
призову на
військову службу

14. Вдосконалення
обліку молоді
призовного віку та
військово/
зобов'язаних,
оновлення
обладнання для
зберігання та
обробки облікових
даних

Створення захищених ліній електронного зв'язку між
Київським міським військовим комісаріатом та районними
у м. Києві військовими комісаріатами: 
/ підключення до Інтернету

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат

Бюджет 
м. Києва

258,2 117,4 70,4 70,4 Своєчасний та
повний обмін
інформацією в
електронному
вигляді для
зберігання та
обробки облікових
даних
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15. Обладнання на міському збірному пункті класу
професійно/психологічного відбору призовників та
військовозобов'язаних, кандидатів на проходження
військової служби за контрактом сучасною комп'ютерною
технікою та необхідним обладнанням

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат

Бюджет 
м. Києва

145,0 53,9 45,5 45,6 Якісне проведення
психологічного
вивчення призовної
молоді та
військово/
зобов'язаних

16. Оновлення у Київському міському військовому комісаріаті
та районних у м. Києві військових комісаріатах
комп'ютерної техніки для автоматизації військового обліку
призовників та військовозобов'язаних м. Києва, а також
створення внутрішньої комп'ютерної мережі (витрати на
придбання оргтехніки, обладнання для вдосконалення
програмного комплексу "Призов, Приписка")

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

136,5 45,5 45,5 45,5 Вдосконалення
військового обліку

17. Вдосконалення обліку транспортних засобів, призначених
для забезпечення потреб Збройних сил України, інших
військових формувань, обліку підприємств, які
залучаються до виконання мобілізаційних завдань
(витрати на придбання оргтехніки та необхідного
обладнання для вдосконалення програмного комплексу
"Ствол")

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський  міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

109,2 36,4 36,4 36,4 Поліпшення
організації роботи
для зберігання та
обробки облікових
даних щодо
призовних і
транспортних
ресурсів

18. Обслуговування та ремонт обчислювальної техніки
Київського міського військового комісаріату, Київського
міського збірного пункту та районних у м. Києві військових
комісаріатів

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

289,8 96,6 96,6 96,6 Поліпшення умов
роботи, підвищення
рівня організації

19. Вдосконалення
транспортного
забезпечення
заходів призову та
мобілізації

Забезпечення автотранспортом районних у м. Києві
військових комісаріатів для перевезення особового складу
призовників та військовозобов'язаних до пунктів збору і до
місць проведення навчальних зборів (витрати на
перевезення)

2016/
2018 рр.

Департамент транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати, районні в м. Києві
державні адміністрації

Бюджет 
м. Києва

6881,8 2175,3 2301,3 2405,2 Своєчасне та
організоване
проведення
призову та
доставки
призовників та
військово/
зобов'язаних до
пунктів збору і до
місць проведення
навчальних зборів

20. Забезпечення перевезення сформованих мобільних груп у
складі представників військових комісаріатів та
правоохоронних органів для розшуку призовників та
військовозобов'язаних, які ухиляються від призову

2016/
2018 рр.

Департамент транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

662,8 212,7 221,0 229,1 Зниження кількості
правопорушень
призовників і
військово/
зобов'язаних під
час призову

21. Вдосконалення
матеріально/
технічного
забезпечення
Київського
міського
військового
комісаріату,
районних у м. Києві
військових
комісаріатів та
збірного пункту

Поточний ремонт приміщень Київського міського
військового комісаріату, районних у м. Києві військових
комісаріатів та збірного пункту Київського міського
військового комісаріату (придбання будівельних
матеріалів, обладнання та інвентарю)

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

357,9 119,3 119,3 119,3 Поліпшення умов
роботи, підвищення
рівня організації

22. Для забезпечення належного рівня виконання заходів
програми передбачати асигнування на:
/ поштові послуги;
/ придбання канцелярського приладдя;
/ придбання необхідних для роботи поліграфічних бланків;
/ придбання господарчих матеріалів;
/ придбання обладнання, інвентарю та іншого
матеріально/технічного оснащення

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації, Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

545,4 

утому числі:
355,5

150,0

39,9

181,8

118,5

50,0

13,3

181,8

118,5

50,0

13,3

181,8

118,5

50,0

13,3

Покращення
матеріаль/
нотехнічного
забезпечення

Ñîö³àëüíèé åôåêò ðåàë³çàö³¿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ðåàë³çàö³ÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè â ïåð³îä ç 2016 ïî 2018 ð³ê íàäàñòü

ìîæëèâ³ñòü:

— çíèçèòè ê³ëüê³ñòü ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ÿê³ â÷èíÿþòü ïðàâîïîðóøåííÿ, óõè-

ëÿþ÷èñü â³ä ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðèçîâó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿;

— çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é â³éñüêîâî-òðàíñ-

ïîðòíîãî îáîâ ‘ÿçêó;

— ï³äâèùèòè ð³âåíü âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæà-

âè, ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³-

àòó òà ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó

ì. Êèºâ³ ïðè îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó ï³ä

÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà;

— çàáåçïå÷èòè îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó òà ðàéîí-

íèõ ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ùîäî

îñ³á, ÿê³ íå ç’ÿâëÿþòüñÿ çà âèêëèêîì äî â³éñüêêîìàò³â, óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðèçîâó, çàáåçïå÷èòè ¿õ

ðîçøóê ³ äîñòàâêó äî â³éñüêêîìàò³â;

— çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïëàíó ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, à òàêîæ âè-

êîíàííÿ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-

æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ), Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò òà ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâ³ êî-

ì³ñàð³àòè ïðè ïðîâåäåíí³ ìîá³ë³çàö³¿.

Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè:

№ з/п Назва показника Одиниця
виміру

Роки виконання Міської цільової
програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1. Показник витрат: Ресурсне забезпечення Міської
цільової програми

тис. грн 9559,1 7148,5 7211,6

2. Показник продукції: / кількість призовників, які не
з'являються за викликом до військкоматів / кількість
призовників, які ухиляються від призову / кількість
переданих матеріалів до правоохоронних органів

осіб 45500 41550 39500

осіб 15500 11500 10500

одиниць 15500 11500 10500

3. Показник витрат на забезпечення попередження
порушень

тис. грн 616,5 621,6 686,8

4. Показник ефективності: / укомплектованість команд
призовників і військовозобов'язаних відповідно до
завдань, визначеного місту Києву з призову
призовників і військовозобов'язаних

відсотки 90 95 100

5. Показники якості: / динаміка кількості порушень
порівняно з базовим роком

1,0 0,91 0,87

VI. ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÕÎÄÎÌ ÂÈÊÎÍÀÍÍß Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Êîîðäèíàö³þ âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè çä³éñíþº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ïåð-

øèé çàñòóïíèê (çàñòóïíèê) ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³äïîâ³äíî äî ïîâ-

íîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü îðãàí³çàö³ÿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðèçîâó â³éñüêî-

âîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

Áåçïîñåðåäí³é êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàâäàíü ³ çàõîä³â ïðîãðàìè çä³éñíþº çàìîâíèê (â³ä-

ïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü), à çà ö³ëüîâèì òà åôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì êîøò³â — ãîëîâíèé ðîç-

ïîðÿäíèê êîøò³â.

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü ïðîãðàìè — àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî ïîäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ

ïðîãðàìè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà

çâ³òíèì ïåð³îäîì.

Ñï³ââèêîíàâö³ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè, çàçíà÷åí³ â ðîçä³ë³ V «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê

çàâäàíü ³ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè», ïîäàþòü ³íôîðìàö³þ

ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè â³äïîâ³äàëüíîìó âèêîíàâöþ — àïàðàòó âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 15 ÷èñëà ïåðøî-

ãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

Ñï³ââèêîíàâö³ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ÿê³ñíå òà ñâîº-

÷àñíå âèêîíàííÿ, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ êîøò³â ³ ðåñóðñ³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ íà ¿õ

ðåàë³çàö³þ.

Ùîðîêó äî 25 ÷èñëà òðåòüîãî ì³ñÿöÿ òðåòüîãî êâàðòàëó, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì ³íôîð-

ìàö³ÿ â³äïîâ³äàëüíîãî âèêîíàâöÿ ïðî õ³ä âèêîíàííÿ òà åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³-

ëüîâî¿ ïðîãðàìè çàñëóõîâóºòüñÿ íà ñåñ³ÿõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà íà çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíî¿ êî-

ì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Ç óðàõóâàííÿì ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè òà âèä³ëåíèõ ó ïîòî÷íîìó ðîö³ ô³-

íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè — ãîëîâíèé ðîçïîðÿä-

íèê êîøò³â íàäàº ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ íà íàñòóïíèé ð³ê ùîäî îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ ç îá´ðóíòóâàííÿì

äî Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Çà íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùî-

äî äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ çàõîä³â, âêëþ÷åííÿ äîäàòêîâèõ çàõîä³â ³ çàâäàíü, óòî÷-

íåííÿ ïîêàçíèê³â, îáñÿã³â ³ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ïåðåë³êó âèêîíàâö³â, ñòðîê³â âèêîíàííÿ ïðî-

ãðàìè.
Київський міський голова 

В. Кличко
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