
 

 
 

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від      24     листопада     2015 р.                              № 395 

м. Знам’янка 

 

Про підготовку і проведення  

приписки    до призовної дільниці  

Знам’янського об’єднаного  

міського військового комісаріату   

громадян  1999 року народження 

в січні-березні  2016 року 

 

         Відповідно до ст.14 Закону України “Про  військовий обов`язок і військову службу” 

та розділу III Положення про підготовку і проведення призову громадян України  на 

строкову військову службу  та прийняття призовників на військову службу за контрактом,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 21 березня 2002 року № 352  

(зі змінами),  та з метою забезпечення своєчасного і якісного приписування, керуючись 

ст.36 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Приписку громадян 1999 року народження до призовної дільниці провести з 11 

січня по 31 березня 2016 року в приміщенні призовної дільниці Знам`янського 

об`єднаного міського військового комісаріату. 

2. З метою своєчасної та якісної приписки до призовної дільниці Знам`янського  

об’єднаного міського військового комісаріату громадян 1999 року народження, 

рекомендувати  т.в.о. головного  лікаря  ДЗ «Відділкова  лікарня ст. Знам’янка» ДП 

«Одеська залізниця» Полежай Л.Б., головному лікарю Знам’янської центральної 

районної лікарні Муравському І.Б.: 

 до 1 грудня 2015 року передати у військкомат медичні картки 

амбулаторного хворого з вкладками до них  (форма 25-ю та 25-І-о) на всіх 

юнаків 1999 року народження, а також списки юнаків, які перебувають на 

обліку з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних 

інфекційних захворювань шкіри, хронічних захворювань внутрішніх 

органів, кісток, м’язів суглобів та витяги з історії хвороби, дані лікарського 

обстеження та диспансерного нагляду, що свідчать про стан здоров’я; 

 на базі ДЗ «Відділкова  лікарня ст. Знам’янка» ДП «Одеська залізниця» у 

грудні-січні місяці 2015 - 2016р.р. організувати проведення аналізів сечі, 

крові  юнаків 1999 року народження, які навчаються в Знам’янському  

професійно-технічному училищі  № 12; 

 при проведенні приписки на протязі 2016 року організувати лікувально-

оздоровчу роботу по виявленню хворих призовників згідно з інструкцією 

Міністерства охорони здоров`я; 

 

 

 

 

 



 оздоровлення призовників, які вимагають довгострокового лікування,  

закінчити до 1 червня  2016 року; 

 виділити на період приписки в розпорядження Знам’янського об’єднаного     

міського військового комісаріату до основного складу медичної комісії – 

Манько    Олександру Костянтинівну підліткового лікаря-терапевта ДЗ 

«Відділкова  лікарня ст. Знам’янка» ДП «Одеська залізниця».       

Виділений медичний персонал звільнити від основної роботи і чергування 

на період з 11 січня по 29 лютого 2016 року щодня, крім п`ятниці, у березні місяці  

щовівторка та щочетверга,  по  узгодженню з військкоматом,  і відрядити в  

розпорядження Знам’янського об’єднаного міського військового комісаріату  на 9 

годину ранку з 11 січня 2016  року. 

Згідно ст.43 Закону України “Про військовий обов`язок і військову службу” 

на весь час  виконання обов`язків, пов`язаних з роботою медичної комісії,  за її 

членами зберегти місце роботи,  займану посаду та середній заробіток. 

3. Директорам учбових  закладів міста та смт. Знам`янки Другої доставляти юнаків до 

призовної дільниці військкомату організовано, на чолі з викладачем ОЗВ і 

медичною сестрою, відповідно графіка здачі аналізів та проходження медичної 

комісії . 

4. Директорам Знам’янського  професійного ліцею  та Знам’янського професійно – 

технічного училища № 12, директорам навчально-виховних закладів, керівникам 

установ та організацій до 1 грудня 2015 року подати до військкомату облікові 

документи та списки юнаків 1999 року народження, а також старшого віку, які не 

приписані до призовної дільниці і не мають військово - облікових документів. 

5. Директорам Знам’янського  професійного ліцею  та Знам’янського професійно – 

технічного училища № 12 планування учбових заходів провести з розрахунку 

забезпечення явки усіх юнаків на приписування. 

6. Директорам учбових закладів, керівникам підприємств, установ, організацій та 

кооперативів, незалежно від підпорядкування і форм власності, встановити 

контроль за явкою юнаків на приписування, добитися, щоб жоден із них не 

залишився не приписаним до призовної дільниці. 

7. Знам`янському  об`єднаному міському військовому комісаріату спільно з міським 

відділом освіти виявити всіх юнаків, які не мають середньої освіти,  та залучити їх 

до навчання у вечірній школі. 

8. Керівникам підприємств, установ, організацій, навчально-виховних закладів, 

незалежно від підпорядкування і форм власності: 

 забезпечити подання списків юнаків 1999 року народження, які  навчаються,  

працюють на підприємствах, установах, організаціях, навчально-виховних 

закладах,  в термін до 1 грудня  2015 року; 

 заборонити чинити перешкоди для своєчасної явки юнаків на приписку по 

повідомленнях Знам’янського  об’єднаного міського військового комісаріату; 

        по мірі прибуття на роботу чи навчання юнаків 1999 року народження та 

старшого віку, котрі не мають військово - облікових  документів, починаючи 

з 11 січня 2016 року направляти на призовну дільницю військкомату  для їх 

взяття на військовий облік. 

9.  Керівнику комунального підприємств “Знам’янська житлово-експлуатаційна                                                                                                                                                                               

контора № 1” Дегтярю Е.Г.,  начальникам   КМС-63 Дроніну Г.О.,  ремонтного 

вагонного депо Плющу Д.С., локомотивного  депо    Грекову С.В., дистанції колії 

Соляренку О.Б.,    будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 3 Лелеці 

І.Л. виділити працівників у розпорядження Знам’янського  об’єднаного міського 

військового комісаріату з  01 січня 2016 року  по  31 березня  2016 року для 

оформлення документів на юнаків  та їх оповіщення 

 

 

 

 

 



Згідно  пункту 3 , статті 43  Закону України “Про  військовий обов`язок і військову    

службу” на весь час виконання обов`язків на призовній дільниці за технічними 

працівниками зберегти основне місце роботи, займану  посаду та   

середньомісячний заробіток і відрядити в розпорядження військового комісара з 01 

січня 2016 року.  

10. Відповідно пункту 9, статті 38 Закону України “Про  військовий обов`язок і 

військову службу” керівнику  комунального  підприємства  житлово – 

експлуатаційної контори №1  Дегтярю Е.Г. на вимогу військового комісаріату 

проводити оповіщення призовників, які мешкають у підвідомчих будинках , про їх 

виклик до військового комісаріату . 

11. Т.в.о. начальника  Знам’янського відділу поліції Головного управління  

Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику Бензару  А.В.:   

 до  1 грудня 2015 року подати списки осіб 1999 року народження, котрі 

притягались до кримінальної відповідальності, проти яких порушена 

кримінальна справа, які знаходяться на обліку в  Знам’янському  відділі 

поліції, які мали виклики  за анти суспільну поведінку, зловживання 

алкогольно-наркотичних речовин; 

 забезпечити охорону громадського порядку на призовній дільниці військового 

комісаріату на протязі роботи   комісії по приписці ,  для чого виділяти наряд з 

одного чоловіка, починаючи з 11  січня по 31 березня 2016 року;  

 проводити розшук, затримання та доставку до військового комісаріату  осіб, 

які ухиляються від виконання  військового обов`язку. 

12.   Затвердити: 

 головою  комісії по приписці – військового комісара Знам’янського  

об’єднаного міського військового комісаріату підполковника  Чижму 

Олександра Васильовича, а в разі його відсутності –  заступника військового 

комісара - начальника  мобілізаційного відділення  Знам’янського  об’єднаного 

міського військового комісаріату - Курільного Олега Володимировича; 

 старшим лікарем  комісії по приписці – лікаря-терапевта комунального закладу 

“Знам’янський центр  первинної медико-санітарної допомоги” Поліщук Ніну 

Олександрівну, а у разі відсутності з поважних причин  - підліткового лікаря 

державного закладу «Відділкова  лікарня ст. Знам’янка» ДП «Одеська 

залізниця» - Манько Олександру Костянтинівну; 

 секретарем комісії по приписці  – медичну сестру ЦРЛ Ісаєву Вікторію 

Леонідівну, а в разі відсутності з поважних причин - медичну сестру ЦРЛ   

Колеснікову  Вікторію Петрівну; 

 представника міського відділу освіти – заступника начальника міського відділу 

освіти  Черкас Наталію Леонідівну, у разі її відсутності – головного спеціаліста 

міського відділу освіти Мургу Володимира Миколайовича; 

 методиста,  відповідального за психологічну службу міського відділу освіти - 

Босненко Марину Миколаївну, у разі відсутності з поважних причин  -  

практикуючого психолога НВК ліцей – Жирьонкіну Ольгу Валеріївну; 

 представника  структурного підрозділу відділу поліції –  начальника сектору 

Знам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області Самофала Сергія Анатолійовича, у разі його 

відсутності з поважних причин – старшого інспектора Знам’янського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області  

Чорненко Ірину Олександрівну; 

 кожну п’ятницю,  з квітня місяця до кінця поточного року,  проводити  

додаткові засідання комісії з питань приписки громадян, яких додатково 

розшукано або, які повернулись з медичного обстеження (лікування),  та 

стосовно яких необхідно повторно розглянути питання про їх придатність до 

військової служби за станом здоров’я.    

 

 

 



 

13. Створити позаштатну групу професійно-психологічного відбору  громадян,  які 

підлягають приписці в січні-березні 2016 року (додаток ).         

14. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на військового комісара         

Знам'янського ОМВК   підполковника Чижму О.В. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о першого заступника 

міського голови. 

 

 

       

    

Міський  голова                                               І.Крижановський  

                                                   
                                                                                                          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                   Знам’янської міської ради  

                                                                                                   від 24 листопада  2015 р. №  395 

 

 

ОСОБОВИЙ СКЛАД 

 

позаштатної  групи професійно-психологічного відбору,  громадян  

які підлягають приписці в січні-березні 2016 року 

 
Голова комісії 

 
БОНДАРЕНКО 

Олександр Григорович 
– заступник військового комісара – начальник відділу 

комплектування Знам'янського  об'єднаного міського 

військового комісаріату 

 
Члени комісії: 

 
КОРОБКА 

Олексій Федорович 

– лікар-психіатр Знам’янської центральної  

районної лікарні 

 

ДУДНИК 

Дмитро Петрович 

– старший офіцер відділення  комплектування 

Знам'янського  об'єднаного міського військового 

комісаріату 

 

ЖИРЬОНКІНА 

Ольга Валеріївна 

– практичний психолог НВК ліцей 

 

 

                        Секретар виконкому                            Л.Меренкова 

 

 

 
 


