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Постійна комісія Київської міської ради
з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку
Постійна комісія Київської міської ради з
питань законності, правопорядку та
запобігання корупції
Департамент фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Про виконання заходів 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, відбору та
прийняття на службу у військовому
резерві на 2019 – 2021 роки
На виконання пункту 5 рішення Київської міської ради від 20 грудня
2018 року № 479/6530 «Про затвердження 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, відбору та
прийняття на службу у військовому резерві на 2019 – 2021 роки» (далі –
Програма) інформую про стан виконання заходів міської цільової Програми
протягом 2019 – 2021 років.
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Всього на виконання заходів Програми з бюджету міста Києва було
заплановано до використання у 2019 р. кошти в сумі 13 638,423 тис. грн, у
2020 р. у сумі 14 505,45 тис. грн, у 2021 р. у сумі 14 095,663 тис. грн. Загалом
на три роки було заплановано 42 239,536.
У цілому передбачалось профінансувати 12 заходів Програми.
Фактично упродовж усього періоду фінансування проводилось для 10
заходів.
Зокрема, на забезпечення перевезення військово-лікарської комісії
Київського міського територіального центру комплектування та соціальної
підтримки (далі – ТЦК та СП) на міський збірний пункт та у зворотному
напрямку (витрати на перевезення), забезпечення автотранспортом
Київського міського ТЦК та СП для перевезення призовників до пунктів
збору, кандидатів на військову службу за контрактом до військових частин
(витрати на перевезення) та забезпечення автотранспортом районних у м.
Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
(далі – ТЦК та СП) для перевезення військовозобов'язаних та резервістів до
пунктів збору та до місць проведення підготовки (витрати на перевезення)
(пункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 відповідно) у 2019 р. витрачено 2 463 300 грн (1980
поїздок), у 2020 р. витрачено 2 005 271 грн. (1620), у 2021 р. – 2 284 832 грн
(1881 поїздка), разом витрачено 6 753 404 грн (5481 поїздка).
На оновлення у Київському міському та районних у м. Києві ТЦК та
СП 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", обслуговування
та ремонт обчислювальної техніки Київського міського ТЦК та СП,
Київського міського збірного пункту та районних у м. Києві ТЦК та СП,
забезпечення комп'ютерною технікою відділу та відділень територіальної
оборони Київського міського та районних у м. Києві ТЦК та СП (пункти 4.2,
4.3, 6 відповідно) у 2019 р. витрачено 243 000 грн, у 2020 р. витрачено
145 740 грн, у 2021 р. витрачено 68 669 грн, разом витрачено 457 409 грн.
На поточний ремонт приміщень Київського міського, районних у
м. Києві ТЦК та СП (придбання будівельних матеріалів, обладнання та
інвентарю), поточний ремонт приміщень збірного пункту Київського
міського ТЦК та СП (придбання будівельних матеріалів, обладнання та
інвентарю) (пункти 7.1, 7.2 відповідно) у 2019 р. витрачено 794 579 грн, у
2020 р. витрачено 3 578 419 грн, у 2021 р. витрачено 2 987 139 грн, разом
витрачено 7 360 137 грн.
На забезпечення канцелярськими товарами, поліграфічними бланками,
господарчими матеріалами, обладнанням:
- придбання канцелярського приладдя;
- придбання необхідних для роботи комплектів поліграфічних бланків;
- поштові послуги;
- придбання господарчих матеріалів;
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- придбання обладнання, інвентарю та іншого матеріально-технічного
оснащення (пункт 8 відповідно) у 2019 р. витрачено 228 682 грн, у 2020 р.
витрачено 99 891 грн, у 2021 р. витрачено 553 387 грн, разом витрачено
881 960 грн.
Фактично використано 15 452 910 грн.
План виконання програми 36,5 %.
Упродовж звітного періоду відповідно заходів Програми структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснювали організаційні та практичні заходи,
спрямовані на поліпшення організації підготовки громадян до військової
служби, подальше поліпшення роботи Київського міського ТЦК та СП,
Київського міського збірного пункту та районних в м. Києві ТЦК та СП,
запобігання порушенням законодавства громадянами, підприємствами,
установами та організаціями під час проведення призову на строкову
військову службу в м. Києві.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року
№ 188-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення
призову у квітні – червні 2019 року» для міста Києва встановлено 780 осіб
віком від 20 до 27 років, які підлягають призову, з яких:
до Збройних Сил України – 423;
до Національної гвардії України – 190;
до Держприкордонслужби – 147;
до Держспецтрансслужби – 20.
У червні у зв’язку з клопотанням Адміністрації Державної прикордонної
служби України щодо зупинення призову громадян України до військових
частин Державної прикордонної служби України для м. Києва планове
завдання було зменшено на 97 чоловік.
Виконання плану становило відповідно:
до Збройних Сил України – 423 (100%);
до Національної гвардії України – 190 (100%);
до Держприкордонслужби – 50 (100%);
до Держспецтрансслужби – 20 (100%);
за місто Київ – 683 (100%).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року
№ 880-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення
призову у жовтні – грудні 2019 року» для міста Києва встановлено 634 особи
віком від 20 до 27 років, які підлягають призову, з яких:
до Збройних Сил України – 407;
до Національної гвардії України – 160;
до Держприкордонслужби – 39;
до Держспецтрансслужби – 28.
Виконання плану становило відповідно:
до Збройних Сил України – 407 (100%);
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до Національної гвардії України – 160 (100%);
до Держприкордонслужби – 39 (100%);
до Держспецтрансслужби – 28 (100%);
за місто Київ – 634 (100%).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року
№ 179-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення
призову у квітні – липні 2020 року» (зі змінами) для міста Києва встановлено
600 осіб віком від 18 до 27 років, які підлягають призову, з яких:
до Збройних Сил України – 392;
до Національної гвардії України – 150;
до Держприкордонслужби – 35;
до Держспецтрансслужби – 23.
Виконання плану становило відповідно:
до Збройних Сил України – 392 (100%);
до Національної гвардії України – 150 (100%);
до Держприкордонслужби – 35 (100%);
до Держспецтрансслужби – 23 (100%);
за місто Київ – 600 (100%).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року
№ 1150-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення
призову у жовтні – грудні 2020 року» для міста Києва встановлено 547 осіб
віком від 18 до 27 років, які підлягають призову, з яких:
до Збройних Сил України – 338;
до Національної гвардії України – 172;
до Держприкордонслужби – 17;
до Держспецтрансслужби – 20.
Виконання плану становило відповідно:
до Збройних Сил України – 338 (100%);
до Національної гвардії України – 172 (100%);
до Держприкордонслужби – 17 (100%);
до Держспецтрансслужби – 20 (100%);
за місто Київ – 547 (100%).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року
№ 230-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення
призову у квітні – червні 2021 року» для міста Києва встановлено 557 осіб
віком від 18 до 27 років, які підлягають призову, з яких:
до Збройних Сил України – 288;
до Національної гвардії України – 160;
до Держприкордонслужби – 89;
до Держспецтрансслужби – 20.
Виконання плану становило відповідно:
до Збройних Сил України – 288 (100%);
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до Національної гвардії України – 160 (100%);
до Держприкордонслужби – 89 (100%);
до Держспецтрансслужби – 20 (100%);
за місто Київ – 557 (100%).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 року
№ 1178-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення
призову у жовтні – грудні 2021 року» для міста Києва встановлено 544 особи
віком від 18 до 27 років, які підлягають призову, з яких:
до Збройних Сил України – 293;
до Національної гвардії України – 165;
до Держприкордонслужби – 66;
до Держспецтрансслужби – 20.
Виконання плану становило відповідно:
до Збройних Сил України – 293 (100%);
до Національної гвардії України – 165 (100%);
до Держприкордонслужби – 66 (100%);
до Держспецтрансслужби – 20 (100%);
за місто Київ – 544 (100%).
За рахунок Програми Київський міський та районні у м. Києві ТЦК та
СП своєчасно та якісно організували призови на строкову військову службу,
які були виконані на 100 %.
Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) протягом звітного періоду
організував діяльність постійно діючих військово-лікарських комісій для
перевірки стану здоров’я кандидатів на військову службу за контрактом та
районних військово-лікарських комісій для перевірки стану здоров’я
призовників на строкову військову службу.
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
організував перевезення військово-лікарських комісій Київського міського
ТЦК та СП на збірний пункт та у зворотному напрямку і перевезення
особового складу призовників та військовозобов’язаних до пунктів збору і до
місць проведення навчальних зборів.
Відповідно до директив начальника Генерального штабу –
Головнокомандувача
Збройних
Сил
України
«Про
організацію
комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за
контрактом у 2019 році» планове завдання для Київського міського ТЦК та
СП в цілому на 2019 р. становило 1584 осіб. Із мешканцями міста Києва було
укладено 606 контрактів на військову службу. Планове завдання для
Київського міського ТЦК та СП в цілому на 2020 р. становило 1233 особи. Із
мешканцями міста Києва було укладено 543 контракти на військову службу.
Планове завдання для Київського міського ТЦК та СП в цілому на 2021 р.
становило 1143 осіб. Із мешканцями міста Києва було укладено 415
контрактів на військову службу.
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Для виконання заходів Програми на офіційних вебсайтах Київської
міської державної адміністрації, районних в місті Києві державних
адміністрацій, Київського міського, районних у м. Києві ТЦК та СП було
оновлено інформацію про соціальний захист військовослужбовців, пільги та
порядок оформлення документів, відповідальність за ухилення від призову
на строкову службу та призову за мобілізацією, можливості приєднатися до
загонів оборони міста та служби в резерві.
Для підвищення ефективності Програми необхідне належне
фінансування заходів у передбачених обсягах, а також тісна співпраця
учасників (співвиконавців програми), Київського міського, районних у
м. Києві ТЦК та СП, виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), залучення до цієї роботи інших державних
органів Головного управління Національної поліції в м. Києві і вчасне
подання бюджетного запиту та надання фінансового звіту про виконання
заходів програми головними розпорядниками коштів.
Директор
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