
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року Валки № 292

Про затвердження Програми 
фінансування медичного огляду 
громадян, які проходять приписку 
до призовної дільниці, підлягають 
призову на строкову військову 
службу, військову службу за 
контрактом та інших категорій 
військовозобов’язаних на території 
Валківської міської ради на 
2021 рік

Керуючись статтями 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законами України «Про оборону України», «Про 
військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року 
№ 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову 
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом», враховуючи висновки постійних комісій 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики та з питань охорони 
здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури 
і спорту, регламенту та депутатської етики, Валківської міської ради 
вирішила:

1. Затвердити Програму фінансування медичного огляду громадян, які 
проходять приписку до призовної дільниці, підлягають призову на строкову 
військову службу, військову службу за контрактом та інших категорій 
військовозобов’язаних на території Валківської міської ради на 2021 рік 
(додається).

2. Фінансовому управлінню Валківської міської ради передбачати кошти на 
здійснення заходів цієї Програми виходячи з реальних можливостей бюджету.
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної дія^^^вд^^егуляторної політики Євгена ШАПОВАЛА.

МІСЬКИЙ ГОЛ'

04058657, ,,
-Ф /

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення VIII сесії Валківської 
міської ради VIII скликання 
від 21 травня 2021 року № 292

ПРОГРАМА
фінансування медичного огляду громадян, які проходять 

приписку до призовної дільниці, підлягають призову на строкову 
військову службу, військову службу за контрактом та інших 

категорій військовозобов’язаних на території 
Валківської міської територіальної громади

на 2021 рік

м. Валки 
2021 рік
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1. Загальна частина

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про 
оборону», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 «Про 
затвердження Положення про підготовку і проведення призову 
громадянУкраїни на строкову військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом», Наказу Міністерства оборони України від 
14.08.2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську 
експертизу в Збройних Силах України».

Для організації та проведення медичного огляду допризовників, 
призовників, військовозобов’язаних, резервістів (кандидатів у резервістів), 
громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на 
навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних 
підрозділах Міністерства оборони України (далі -  ВВНЗ та ВКСС) створюється 
медична комісія та постійно діюча позаштатна військово-лікарська комісія.

Медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і 
фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня 
придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими 
спеціальностями, вирішення інших питань з винесенням письмового висновку 
(постанови).

Медичний огляд проводиться з метою визначення придатності:
до військової служби допризовників, призовників, військовозобов'язаних, 

резервістів (кандидатів у резервісти);
кандидатів на навчання у ВВНЗ, ВКСС, учнів військових ліцеїв;
кандидатів до військової служби за контрактом.

2. Мета Програми

Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з місцевого 
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством для реалізації 
заходів:

- приписка громадян до призовної дільниці;
- призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил 

України та інших військових формувань;
- призову громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил 

України та інших військових формувань;
- проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаними 

громадянами.

3. Обґрунтування шляхів розв'язання проблеми, обліків та джерел 
фінансування, строки виконання програми

Кошти програми будуть використані на утримання та фінансування
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основного та резервного складу медичної комісії, яка діє під час приписної 
кампанії, основного та резервного складу медичної комісії для огляду 
призовників та позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії у 
складі:

голови комісії - одного з лікарів, призначеного з числа найбільш 
кваліфікованих лікарів-спеціалістів, секретаря комісії - однієї із сестер 
медичних, членів комісії - лікаря-терапевта, лікаря-хірурга, лікаря- 
невропатолога, лікаря-офтальмолога, лікаря-отоларинголога, лікаря- 
дерматолога, лікаря-психіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-педіатра або лікаря- 
терапевта підліткового, лікаря-фтизіатра, сестри медичної терапевтичного, 
отоларингологічного, підліткового, офтальмологічного, стоматологічного 
кабінетів;

медичне обстеження військовозобов’язаних: електрокардіограма, 
флюорографія, рентгенологічні, лабораторні обстеження,ультразвукова 
діагностика, фіброгастродуоденоскопія.

Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету 
Банківської міської ради у межах видатків передбачених головним 
розпорядником бюджетних коштів відповідального за виконання заходів та 
завдань Програми, а також інших джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавством України.

4. Напрямки діяльності і заходи програми

Реалізація Програми направлена на сприяння та забезпечення повного 
виконання заходів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку 
та проведення приписки та призову громадян України на строкову військову 
службу та прийняття на військову службу за контрактом», керуючись статтями 
16, 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 4 
Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення».

5. Результативні показники ефективності виконання Програми

Результативні показники заходів Програми є повне забезпечення комісії в 
повному обсязі на суму 412500,00 грн.

6. Обсяги та джерела фінансування

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 
становить 412500,00грн.

Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.



7. Заходи Програми

№
з/п

Зміст заходу Відповідальний
виконавець

Очікуваний
обсяг

фінансування
1. Фінансова підтримка медичної та 

постійно діючої позаштатної 
військово-лікарської комісій для 
проведення медичного огляду 
допризовників, призовників, 
кандидатів на навчання у ВВНЗ та 
ВКСС, резервісті (кандидатів у 
резервісти), кандидатів на військову 
службу за контрактом

Банківська 
міська рада, 
КНП
«Банківська
центральна
районна
лікарня»

412500,00грн.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Банківська міська рада. 
Організація виконання Програми та координація дій щодо виконання 

Програми покладається на КНП «Бамівська центральна районна лікарня».

Людмила ІВАНСЬКА



ПАСПОРТ
Програми підтримки фінансування медичного огляду громадян, які 
проходять приписку до призовної дільниці, підлягають призову на 

строкову військову службу, військову службу за контрактом, та інших 
категорій військовозобов’язаних на території*
Валківської міської територіальної громади 

на 2021 рік

1 . Ініціатор розроблення 
Програми:

КНП «Валківська центральна районна 
лікарня», Валківська міська рада

2. Підстава: Конституція України, Закон України 
«Про оборону України», Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову 
службу», Закону України «Про оборону», 
Закону України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію», Закону 
України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», 
Постанови Кабінету Міністрів України 
від 21.03.2002 №352 «Про затвердження 
Положення про підготовку і проведення 
призову громадянУкраїни на строкову 
військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за 
контрактом», Наказу Міністерства 
оборони України від 14.08.2008 року № 
402 «Про затвердження Положення про 
військово-лікарську експертизу в 
Збройних Силах України»

3. Розробник програми: КНП «Валківська центральна районна 
лікарня»

4. Співрозробник програми: Валківська міська рада
КНП «Валківська центральна районна
лікарня»

5. Г оловний розпорядник 
коштів:

КНП «Валківська центральна районна 
лікарня»

6. Відповідальний виконавець 
програми:

КНП «Валківська центральна районна 
лікарня»

7. Термін реалізації програми : 2021рік
8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми:
Місцевий бюджет та інші джерела 
фінансування, не заборонені чинним 
законодавством України
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9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього:

2021рік -412500,00грн.

10. Основні джерела
фінансування
Програми:

Кошти місцевого бюджету


