
 
 

Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від 04   серпня 2016 року № 207 

 

м. Знам’янка 
 

Про підготовку і проведення призову на 

строкову військову службу громадян 

України 1989-1998 року народження у 

жовтні – листопаді 2016 року 

 

           Відповідно до статті 16 Закону України „Про військовий обов’язок та військову службу ”, 

Указу Президента України від 29 березня 2016 року № 122/2016 „Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові 

призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році, керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 „Про затвердження положення про 

підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу ” та з метою 

забезпечення своєчасного і якісного виконання цієї роботи, керуючись статтею 36 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Призвати на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших 

військових формувань України у жовтні – листопаді 2016 року громадян чоловічої статі, 

придатних за станом здоров’я до військової служби в мирний час, яким до дня відправлення у 

військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб,  які не досягли 27-річного віку і не 

мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. 

2. Для проведення призову громадян на строкову військову службу створити призовну 

комісію у складі: 

Голова комісії: 

Загородня Валентина Григорівна - перший заступник міського голови 

Секретар комісії: 

Ісаєва Вікторія Леонідівна - медична сестра ЦРЛ 

Члени комісії: 

Чижма Олександр Васильович - міський військовий комісар 

Клименко Олег Васильович 

 

- заступник начальника Знам’янського ВП 

ГУНП в Кіровоградській області 

Босненко Марина Миколаївна - методист  міського відділу освіти 

Черкас Наталія Леонідівна - заступник начальника міського відділу освіти 

Головченко Анатолій Володимирович - старший інспектор з питань оборонної і   

мобілізаційної роботи міськвиконкому 

Поліщук Ніна Олександрівна - лікар-терапевт Знам’янської центральної 

районної лікарні. 

  

На випадок відсутності з поважних причин членів призовної комісії: 

Голова комісії: 

Гребенюк Сергій Анатолійович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

 



Секретар комісії: 

Михайлова Ксенія Сергіївна - медична сестра комунального закладу 

«Знам’янська міська лікарня імені А.В. 

Лисенка» 

Члени комісії: 

Курільний Олег Володимирович - заступник міського військового комісара 

Ніколайченко Сергій Олегович 

 

- начальник відділу Знам’янського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області 

Мурга Володимир Миколайович - головний спеціаліст міського відділу освіти 

Жирьонкіна Ольга Валеріївна 

 

Манько Олександра Костянтинівна 

- практичний психолог НВК ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 2 ліцей 

- підлітковий лікар – терапевт комунального 

закладу «Знам’янська міська лікарня імені 

А.В.Лисенка» 

 

3. Голові призовної комісії 29 вересня 2016 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 жовтня  по 30 листопада 2016 року (додається ). 

4. Для проведення медичного огляду призовників до складу лікарської комісії включити 

від комунального закладу „ Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка ”: 

Манько Олександру Костянтинівну – підліткового лікаря-терапевта комунального 

закладу „Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка”; 

Іванова Петра Євтихійовича – лікаря-травматолога комунального закладу „Знам’янська 

міська лікарня імені А.В. Лисенка”; 

Ладан Світлану Віталіївну – лікаря-терапевта комунального закладу „Знам’янська міська 

лікарня імені А.В. Лисенка”; 

Лопушинську Галину Олександрівну – лікаря-стоматолога комунального закладу 

„Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка”; 

Ярних Лесю Павлівну – лікаря-невропатолога комунального закладу „Знам’янська міська 

лікарня імені А.В. Лисенка”; 

Броніну Галину Іванівну – медичну сестру комунального закладу „Знам’янська міська 

лікарня імені А.В. Лисенка”; 

Павловську Тетяну Олексіївну – медичну сестру комунального закладу „Знам’янська 

міська лікарня імені А.В. Лисенка”; 

5. Головному лікарю комунального закладу „Знам’янська міська лікарня імені А.В. 

Лисенка” Полежай Л.Б.: 

- призначений медичний персонал звільнити від основної роботи і направляти на 

призовну дільницю м. Знам’янка з 22 серпня по 15 вересня 2016 року щодня, на 9 годину ранку 

для проведення медичного огляду призовників, а в період з 19 вересня по 30 листопада 2016 

року щовівторка та щочетверга, за узгодженням з міськвійськкоматом; 

- до 10 серпня 2016 року передати в розпорядження призовної дільниці медичні та 

диспансерні картки амбулаторних хворих, списки осіб, котрі поставлені на диспансерний облік 

з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних 

захворювань та дані обстеження і диспансерного нагляду, що характеризують стан здоров’я 

громадян, які підлягають призову. 

- з метою обстеження призовників виділити у кожному відділенні комунального закладу 

„Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка” 10-12 ліжок та встановити суворий контроль 

за їх використанням; 

- відповідно до пункту 8 статті 38 Закону України „Про військовий обов’язок і військову 

службу ” у триденний строк повідомляти військкомат про громадян призовного віку, які 

перебувають на стаціонарному лікуванні; 

- відповідно до пункту 2 статті 43 Закону України „Про військовий обов’язок і 

військову службу”, додатку 6 Положення „Про військово-лікарську експертизу та медичний 

огляд у Збройних Силах України ”, затвердженого наказом Міністра Оборони України від 14 

серпня 2008 року № 402, забезпечити призовну дільницю військкомату необхідним 



інструментарієм та санітарно-господарським майном. 

6. Начальникам: КМС-63 Дроніну Г.О., ремонтного вагонного депо Ткачову А.Г., 

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 4 серпня по 30 листопада  2016 

року для оформлення документів на юнаків та їх оповіщення. 

Взяти до відома, що відповідно до 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 зберігається місце роботи, займана посада та середній заробіток . 

7. Затвердити графік здачі клінічних досліджень, проходження медичної комісії 

громадянами під час призову у жовтні – листопаді 2016 року (додається). 

8. 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. 

9. Рекомендувати начальнику ВП ГУНП в Кіровоградській області , згідно Закону 

України „Про військовий обов`язок та військову службу ” ст. 38 п. 3 на період проведення 

призову у жовтні - листопаді 2016 року: 

- виділити два працівника ВП та транспортні засоби для проведення розшуку, 

затримання і доставки до військового комісаріату (за заявкою) громадян, які ухиляються від 

виконання військового обов’язку. 

- забезпечити охорону громадського порядку на призовній дільниці м. Знам’янка 

протягом роботи призовної комісії, а також в дні відправок молоді на обласний збірний пункт 

м. Кіровограда, для чого виділити наряд поліції з 9 до 12 години згідно з графіком 

військкомату; 

- зобов’язати  інспекторів поліції надавати всебічну допомогу з питань розшуку та 

доставки призовників. 

10. Редактору газети „ Знам’янські вісті ” забезпечити висвітлення питань, пов’язаних з 

проведенням осіннього призову в засобах масової інформації за поданням військового 

комісаріату та щодо відбору громадян на військову службу за контрактом у ЗСУ.  

11. Начальнику відділу молоді,спорту та охорони здоров’я,  начальнику відділу культури 

та туризму міськвиконкому до 10 вересня 2016 року провести “День призовника” з юнаками, які 

підлягають призову на дійсну строкову військову службу у жовтні - листопаді 2016 року, надати 

допомогу у проведені спортивно-масових заходів, забезпечити призовну дільницю спортивним 

інвентарем. 

12. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради від 14 квітня 2016 року № 96 „Про підготовку і проведення призову громадян 

України 1989-1998 років народження на строкову військову службу у травні – червні 2016 

року», як виконане. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову призовної комісії 

Загородню В.Г. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                       В.Загородня 



                                                                  Додаток   

до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                Знам’янської міської ради 

                                                                                                         від 04 серпня  2016 року № 207 

ГРАФІК 

роботи міської призовної та лікарської комісії 

 

 

№ 

п/

п  

Назва заходів Період проведення 

1 Проведення занять з членами призовної комісії. 29 вересня 2016 року 

 

2 Здача аналізів сечі, крові, проходження 

флюрологічного дослідження. 

з 23 серпня 2016 року 

3 Проходження призовниками медичного огляду з 30 серпня по 15 вересня –  

щодня, крім вихідних днів; 

з 19 вересня 2016 року – 

щовівторка та щочетверга 

4 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 та 

призовників,  не придатних до служби в 

Збройних Силах України 

з 01 жовтня по 30 листопада  

2016 року – вівторок, середа, 

четвер 

5 Підведення підсумків роботи призовної комісії 

та підсумків призову 

30 листопада 2016 року 

 

  

 

 

Керуюча справами  (секретар виконкому)                                                             І.Ратушна 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

 04  серпня 2016  № 207 

  

 

 

 Г Р А Ф І К 

здачі клінічних досліджень громадянами під час  

призову на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2016 року 

№ 

з/п 
Назва  рад 

Медична установа, що проводить 

клінічні дослідження 

Кількість 

юнаків 

Дата здачі 

аналізів 

1.  Знам’янська Друга 

селищна рада 

Центральна районна лікарня 20 23.08.2016 

2.  Знам’янська  Друга 

селищна рада 

Центральна районна лікарня 50 24.08.2016 

3.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 47 25.08.2016 

4.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 50 26.08.2016 

5.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 50 29.08.2016 

6.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 41 30.08.2016 

7.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 45 31.08.2016 

8.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 36 01.09.2016 

9.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 42 02.09.2016 

10.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 18 05.09.2016 

11.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 40 06.09.2016 

 

 

 

Керуюча справами  (секретар виконкому)                                                             І.Ратушна 



Затверджено: 

Рішенням виконавчого комітету 

  від 04  серпня 2016  № 207 

  

 

 

 Г Р А Ф І К 

проходження медичної комісії громадянами під час 

 призову на строкову військову службу у жовтні-листопаді  2016 року 

№ 

з/п 

Назва  рад Медична установа, що проводить 

клінічні дослідження 

Кількість 

юнаків 

Дата здачі 

аналізів 

1.  Знам’янська  Друга 

селищна рада 

Центральна районна лікарня 20 30.08.2016 

2.  Знам’янська  Друга 

селищна рада 

Центральна районна лікарня 50 31.08.2016 

3.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 47 01.09.2016 

4.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 50 05.09.2016 

5.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 50 06.09.2016 

6.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 41 07.09.2016 

7.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 45 08.09.2016 

8.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 36 12.09.2016 

9.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 42 13.09.2016 

10.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 18 14.09.2016 

11.  м. Знам’янка Центральна районна лікарня 40 15.09.2016 

 

 

 

 
  

 


