УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 05 квітня 2017 року

№180

Про організацію проведення призову
громадян України м. Кропивницького
на строкову військову службу у квітні –
травні 2017 року
Керуючись ст. 36, 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, ст. 15, 16 Закону України “Про військовий обов'язок і військову
службу”, відповідно до 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, на виконання Указу
Президента України від 24 лютого 2017 року № 44/2017 “Про звільнення в
запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у
2017 році”, у зв’язку з призовом на строкову військову службу громадян
України виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Утворити міську призовну комісію.
2. Затвердити склад міської призовної комісії (додаток 1) та її
резервний склад (додаток 2).
3. Затвердити графік засідань міської призовної комісії (додаток 3).
4. Голові міської призовної комісії організувати роботу призовної
комісії щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства при
проведенні призову громадян на строкову військову службу, наданні
відстрочок та звільненні від призову.
5. Керівникам житлово-експлуатаційних організацій, об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків, підприємств, установ
та
організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласникам, а також
керівникам інших підприємств, установ, організацій, навчальних закладів
незалежно від підпорядкування і форм власності, забезпечити своєчасне
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оповіщення і прибуття громадян до призовної дільниці, шляхом вручення
повісток, наданих Кропивницьким міським військовим комісаріатом, разом з
наказом військового комісара про черговий призов.
6. Начальнику управління охорони здоров’я для забезпечення
роботи міської призовної комісії:
1) забезпечити направлення на замовлення Кропивницького міського
військового комісаріату необхідної кількості лікарів-спеціалістів і середнього
медичного персоналу для комплектації медичної комісії;
2) довести до відома Кропивницького міського військового комісаріату
перелік лікувальних закладів міста для медичного обстеження, в тому числі і
лабораторного, а також для лікування призовників;
3) виділити на період підготовки та призову громадян на строкову
військову службу у лікувальних установах міста необхідну кількість ліжкомісць для проведення обстеження і лікування призовників, направлених
медичною комісією. Стаціонарне обстеження проводити у десятиденний
термін;
4) забезпечити безкоштовне обстеження призовників в лікувальнопрофілактичних закладах міста.
7. Начальнику управління освіти направити до Кропивницького
міського військового комісаріату психолога для проведення тестування
призовників, які призиватимуться на строкову військову службу у квітні –
травні 2017 року. Результати тестування надавати на засідання призовної
комісії.
8. Начальнику відділу по роботі із засобами масової інформації
забезпечити публікацію в інформаційному віснику Кіровоградської міської
ради “Вечірня газета” наказу військового комісара Кропивницького міського
військового комісаріату про призов громадян України на строкову військову
службу у квітні–травні 2017 року та організувати висвітлення ходу проведення
призову.
9. Начальнику Кропивницького відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області:
1) сприяти Кропивницькому міському військовому комісаріату у
розшуку, затриманні та доставці призовників, які ухиляються від призову на
строкову військову службу;
2) у двотижневий строк направляти до Кропивницького міського
військового комісаріату повідомлення про виявлення призовників, які не
перебувають на військовому обліку, а також про осіб, які отримали
громадянство України і повинні бути поставлені на військовий облік.
10. Начальнику Головного управління житлово-комунального
господарства рекомендувати керівникам ПАТ “Кіровоградобленерго”,
Кіровоградського ВКГ ОКВП “Дніпро-Кіровоград” під час проведення
призову громадян забезпечити електро – і водопостачання у приміщення
Кропивницького міського військового комісаріату.
11. Військовому комісару Кропивницького міського військового
комісаріату
проінформувати
міського
голову
через
головного
спеціаліста з мобілізаційної роботи Кіровоградської міської ради про
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результати проведення призову до 15 червня 2017 року.
12. Контроль за виконанням
даного рішення
покласти
на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мосіна О. В.

Міський голова

Красюк 24 58 98

А. Райкович

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
05 квітня 2017
№ 180
СКЛАД
міської призовної комісії
Мосін
–
Олександр Володимирович
Марченко
Тетяна Юріївна

Голова комісії
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Секретар комісії
– медична сестра КЗ “Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2 м. Кіровограда”
Члени комісії:

Зуєв
– військовий комісар Кропивницького
Владислав Володимирович
міського військового комісаріату
Мухранська
Ніна Яківна

– лікар-терапевт КЗ “Поліклінічне об’єднання
м. Кіровограда”

Серопян
Євген Олександрович

–

заступник начальника управління освіти

Сухопар
Сергій Анатолійович

–

заступник начальника Кропивницького
відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській
області

Цеба
Оксана Анатоліївна

–

практичний психолог психолого-медичнопедагогічної консультації управління освіти

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

В. Красюк

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
05 квітня 2017
№180
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
міської призовної комісії
Голова комісії
Грабенко
– заступник міського голови з питань діяльності
Олександр Володимирович
виконавчих органів ради
Дубрава
Оксана Юріївна

Секретар комісії
– медична сестра інфекційного відділення №1
КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"

Бобов
Сергій Михайлович

Члени комісії:
– лікар-терапевт КЗ “Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2 м. Кіровограда”

Клименко
Оксана Анатоліївна

–

головний спеціаліст відділу соціальної
роботи Кіровоградського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Прудко
Наталія Володимирівна

–

головний спеціаліст управління освіти

Сухопар
Сергій Анатолійович

–

заступник начальника Кропивницького
відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській
області

Удовицький
Роман Олексійович

–

заступник військового комісара - начальник
відділення комплектування Кропивницького
міського військового комісаріату

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

В. Красюк

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
05 квітня 2017
№180
ГРАФІК
засідання міської призовної комісії
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Дата проходження призовної
комісії
27.03.2017 р.
29.03.2017 р.
31.03.2017 р.
03.04.2017 р.
05.04.2017 р.
07.04.2017 р.
10.04.2017 р.
12.04.2017 р.
14.04.2017 р.
19.04.2017 р.
21.04.2017 р.
24.04.2017 р.
26.04.2017 р.
28.04.2017 р.
05.05.2017 р.
12.05.2017 р.
19.05.2017 р.
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Всього :

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Кількість юнаків, викликаних на
комісію
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1000

В. Красюк

