Україна
Знам’янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Рішення
від

14 лютого 2014 р.

№ 45
м. Знам’янка

Про підготовку і проведення призову
громадян України 1989-1996 років
народження на строкову військову
службу в квітні - травні 2014 року
Відповідно до статті 16 Закону України “Про військовий обов`язок та військову
службу”, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 352 від 21.03.2002 року
„Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян України на
строкову військову службу“, керуючись
статтею 36 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Призов
на
строкову
військову службу громадян України 1996 року
народження, які не мають права на відстрочку від призову, а також призовників старшого
віку, у яких закінчилась дія раніше наданої відстрочки, провести у строки, встановлені Указом
Президента України.
2. Для проведення призову громадян на строкову військову службу створити призовну
комісію у складі:
Голова комісії:
Джулай Володимир Олександрович
- перший заступник міського голови
Секретар комісії:
Ісаєва Вікторія Леонідівна
- медична сестра ЦРЛ
Члени комісії:
Юзвенко Роман Станіславович
- міський військовий комісар Знам’янськоОлександрівського ОМВК
Клименко
- заступник начальника міського відділу
міліції з громадської безпеки Знам’янського
Олег Васильович
міського відділу УМВС України в
Кіровоградській області
Черкас Наталія Леонідівна
Босненко Марина Миколаївна
Головченко Анатолій Володимирович
Поліщук Ніна Олександрівна

- заступник начальника міського відділу освіти
- методист міського відділу освіти,
відповідальний за психологічну службу
- головний спеціаліст з питань оборонної і
мобілізаційної роботи міськвиконкому
- лікар-терапевт комунального закладу
«Знам’янського центру первинної медикосанітарної допомоги»

На випадок відсутності з поважних причин членів призовної комісії:
Голова комісії:
Заруцький Андрій Анатолійович

Колеснікова Вікторія Петрівна
Савкунова Валентина Тимофіївна
Кравчук Анатолій Леонідович
Мурга Володимир Миколайович
Гуменюк Катерина Володимирівна
Вдовіченко Ганна Яківна

-заступник міського голови

Секретар комісії:
- медична сестра ЦРЛ
Члени комісії:
- головний спеціаліст
Знам’янсько-Олександрівського ОМВК
- начальник штабу Знам’янського МВ УМВС
України в Кіровоградській області
- головний спеціаліст міського відділу освіти
- практикуючий психолог НВК ліцей
- лікар-терапевт комунального закладу
«Знам’янського центру первинної медикосанітарної допомоги»

3. Голові призовної комісії Джулаю В.О. 28 березня 2014 року о 9 годині на призовній
дільниці м. Знам’янка провести інструктивні заняття з членами призовної комісії по
виконанню ними своїх обов`язків та по узгодженню порядку роботи призовної комісії. Роботу
призовної комісії організувати в період з 1 квітня по 31 травня 2014 року (додаток 1).
4. Для проведення медичного огляду призовників до складу лікарської комісії
включити від об’єднаної відділкової лікарні Манько Олександру Костянтинівну – підліткового
лікаря-терапевта.
5. Головному лікарю об’єднаної відділкової лікарні станції Знам’янка Тимошенку
С.М.:
-призначений медичний персонал звільнити від основної роботи і направляти на
призовну дільницю м.Знам’янка з 24 лютого по 27 березня 2014 року щодня, окрім п’ятниці,
на 9 годину ранку для проведення медичного огляду призовників, а в період з 1 квітня по 31
травня 2014 року щовівторка та щочетверга, за узгодженням з міськвійськкоматом;
- до 24 лютого 2014 року передати на призовну дільницю медичні та диспансерні картки
лабораторного хворого, списки осіб, поставлених на диспансерний облік з приводу нервовопсихічних захворювань, туберкульозу, венеричних та інфекційних захворювань шкіри,
трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м`язів та витяги з історії хвороб,
данні лікарського обстеження та диспансерного нагляду, що характеризують стан здоров`я
громадян, які підлягають призову.
6. Керівнику комунального підприємств “Знам’янська житлово-експлуатаційна
контора № 1” Дегтярю Е.Г., начальникам КМС-63 Дроніну Г.О., ремонтного вагонного депо
Дзюбі О.І., локомотивного депо Грекову С.В., дистанції колії Соляренку О.Б., будівельномонтажного експлуатаційного управління № 3 Лелеці І.Л. – виділити працівників у
розпорядження Знам’янсько – Олександрівського об’єднаного міського військового
комісаріату з 24 лютого 2014 року по 30 травня 2014 року для оформлення документів
на юнаків та їх оповіщення.
Згідно пункту 6 статті 43 Закону України “Про військовий обов`язок і військову
службу” на весь час виконання обов`язків на призовній дільниці за технічними працівниками
зберегти місце роботи, займану посаду та середній заробіток та відрядити в розпорядження
військкомату з 24 лютого 2014 року на 9 годину ранку.
7. Створити позаштатну групу професійно-психологічного відбору призовників
(додаток 2).

8. Затвердити графік здачі клінічних досліджень громадянами під час призову весною
2014 року ( додається).
9. Рекомендувати приватному підприємству “Орбіта” (дир. Постика С.М.) виділяти
транспорт для перевезення призовників на обласний збірний пункт м. Кіровограда та в
зворотньому напрямку згідно поданих заявок військкомату за рахунок коштів міського
бюджету.
10. Відповідно з п.1 ст. 38 Закону України “Про військовий обов`язок та військову
службу” виконавчий комітет Знам`янської Другої селищної ради, керівники підприємств,
установ і організацій та навчально-виховних закладів незалежно від підпорядкування і форм
власності на вимогу військового комісаріату зобов`язані оповіщати призовників про їх виклик
у військкомат і забезпечити своєчасне прибуття за цим викликом. Керівники установ,
підприємств, організацій несуть персональну відповідальність за оповіщення, явку та розшук
призовників.
11. Рекомендувати начальнику МВ УМВС України в Кіровоградській області Рудю
С.В. згідно Закону України “Про військовий обов`язок та військову службу” ст. 38 п. 3 на
період проведення призову весною 2014 року виділити два працівника МВС та транспортні
засоби для проведення
розшуку, затримання і доставки до військового комісаріату
(за заявкою) громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку:
 до 24 лютого 2014 року передати у військкомат списки юнаків призовного віку 19891996 років народження, які притягувались до кримінальної відповідальності,
знаходяться під слідством ;
 забезпечити охорону громадського порядку на призовній дільниці м.Знам' на протязі
роботи призовної комісії, а також в дні відправок молоді на обласний збірний пункт
м. Кіровограда, для чого виділити наряд міліції з 9 години до 12 години згідно з
графіком військкомату;
 зобов`язати дільничних інспекторів міліції надавати всебічну допомогу з питань
розшуку та доставки призовників.
12. Редактору газети “Знам’янські вісті” забезпечити висвітлення питань, пов’язаних з
проведенням весняного призову в засобах масової інформації за поданням військового
комісаріату та щодо відбору громадян на військову службу за контрактом у ЗСУ.
13. Начальнику відділу молоді та спорту Ладожинській Р.А. до 10 квітня 2014 року
провести “День призовника” з юнаками, які підлягають призову на дійсну строкову службу
весною 2014 року, надати допомогу у проведенні спортивно-масових заходів, забезпечити
призовну дільницю спортивним інвентарем.
14. Голові Знам’янської Другої селищної ради Філіпенку С.І. кожний день, починаючи
з 05.03.2014 року, надавати інформацію та доповідати письмово про уточнення щодо
виконання призову, розшуку та доставки призовників на призовну дільницю.
15. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету від 26 липня 2013 року № 353
“Про підготовку і проведення призову громадян України 1988-1995 років
народження
на строкову військову службу у жовтні – листопаді 2013 року”, як виконане.
16. Контроль за
виконанням цього рішення покласти на голову призовної
комісії Джулая В.О.

Міський голова

І.Крижановський

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Знам’янської міської ради
від 14 лютого 2014 року № 45

ГРАФІК
роботи міської призовної та лікарської комісії
№
п/
п
1
2

3
4

5

Назва заходів
Проведення занять з членами призовної
комісії.
Здача аналізів сечі, крові, проходження
флюрологічного дослідження.

Проходження призовниками медичного
огляду
Прийняття рішень призовної комісії з питань
призову громадян України до Збройних Сил
України, надання відстрочки від призову з
різних обставин відповідно до чинного
законодавства, а також прийняття рішень про
передачу на облік військовозобов’язаних (по
досягненню граничного віку, непридатні до
військової служби, засудженні)
Підведення підсумків роботи призовної
комісії та підсумків призову

Керуюча справами

Період проведення
28.03.2014 р.
з 26.02.2014 р. по 11.03. 2014 р.
з 24.02.2014 р. по 19.03.2014 р.
щодня, крім п’ятниці та вихідних
днів
з 01.04.2014 р. щовівторка та
щочетверга по 29.05.2014 р.

з 01.04.2014 р. по 29.05.2014 р.
вівторок, середа, четвер

30.05.2014 року

Н.Тесленко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Знам’янської міської ради
від 14 лютого 2014 року № 45

ОСОБОВИЙ СКЛАД
позаштатної групи професійно – психологічного
відбору призовників

Голова комісії
САВКУНОВА
Валентина Тимофіївна

- головний спеціаліст
Знам’янсько-Олександрівського ОМВК
Члени комісії

БОСНЕНКО
Марина Миколаївна
КРИЦЬКОВА
Віолета Олександрівна
ТИЩЕНКО
Сергій Анатолійович

- методист міського відділу освіти,
відповідальний за психологічну службу
- лікар-психіатр Знам’янської центральної
районної лікарні
- лікар-невропатолог Знам’янської центральної
районної лікарні

Керуюча справами

Н.Тесленко

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Знам’янської міської ради
від 14 лютого 2014 р. № 45

Графік
здачі аналізів та проходження медичної комісії громадянами
1989-1996 років народження, що підлягають весняному призову 2014 р.,
які проживають на території м.Знам’янка

№№

Найменування
сільських
рад та

з/п

учбових закладів

1

Знам’янська

Медична
установа

К-сть

Дата здачі

Дата мед.

При-

юнаків

аналізів

комісії

мітка

ЦРЛ

50

26.02.2014

05.03.2014

ЦРЛ

11

27.02.2014

06.03.2014

селищна рада
2

Знам’янська
селищна рада

3

м .Знам’янка

ЦРЛ

39

28.02.2014

06.03.2014

4

м .Знам’янка

ЦРЛ

50

03.03.2014

10.03.2014

5

м .Знам’янка

ЦРЛ

50

04.03.2014

11.03.2014

6

м .Знам’янка

ЦРЛ

50

05.03.2014

12.03.2014

7

м .Знам’янка

ЦРЛ

50

06.03.2014

13.03.2014

8

м .Знам’янка

ЦРЛ

50

07.03.2014

17.03.2014

9

м .Знам’янка

ЦРЛ

50

10.03.2013

18.03.2014

10

м. Знам’янка

ЦРЛ

50

11.03.2014

19.03.2014

Керуюча справами

Н.Тесленко

