
    

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від “___” ___________ 2021 року      № ___

Про  організацію  проведення  приписки
громадян  України,  2005 року
народження,  до  призовної  дільниці  у
січні - березні 2022 року

Керуючись  статтями  36,  52,  59  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”, статтею  14  Закону  України  “Про  військовий
обов'язок і  військову  службу”, відповідно до  розділу  третього 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),  окремого доручення начальника
Генерального штабу Збройних Сил України від 13 серпня 2021 року № 19216/С
“Про  проведення  приписки  громадян  України,  2005 року  народження,  до
призовних дільниць у січні - березні 2022 року”, з метою якісного проведення
заходів  приписки  громадян  України,  2005 року  народження,  до  призовної
дільниці Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Утворити міську комісію з питань приписки (далі - Комісія).

2. Затвердити склад Комісії (додаток 1) та її резервний склад (додаток 2).

3. Затвердити графік засідань Комісії (додаток 3).

4.  Голові  Комісії  організувати  роботу  щодо  безумовного  дотримання
вимог чинного законодавства при проведенні приписки громадян до призовної
дільниці.

5.  Приписку громадян, 2005 року народження, провести в січні-березні
2022  року  в  приміщенні  призовної  дільниці  Кропивницького  міського
територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою:
вулиця Віктора Чміленка, будинок 47.



2

6. Начальнику управління охорони здоров’я міської ради:

1)  забезпечити  направлення на  замовлення  Кропивницького  міського
територіального  центру  комплектування  та  соціальної  підтримки необхідної
кількості  лікарів-спеціалістів  і  середнього  медичного  персоналу  для
комплектації медичної комісії;

2) довести  до  відома   Кропивницького міського територіального центру
комплектування та соціальної підтримки перелік лікувальних закладів міста для
медичного обстеження,  в  тому числі  і  лабораторного,  а  також для лікування
допризовників;

3)  на  період  проведення  приписки  громадян  до  призовної  дільниці
виділити  необхідну кількість ліжко-місць у лікувальних установах міста для
проведення  обстеження  і  лікування  допризовників,  направлених  медичною
комісією. Стаціонарне обстеження проводити у десятиденний термін.

7.  Начальнику  управління  освіти  міської  ради  направити  до
Кропивницького міського територіального центру комплектування та соціальної
підтримки психолога  для  проведення  тестування  допризовників.  Результати
тестування надавати на засіданнях Комісії.

8. Начальнику  відділу по роботі  із засобами  масової  інформації  міської
ради  забезпечити  публікацію  в  газеті  “Вечірня  газета” наказу  військового
комісара Кропивницького міського територіального центру комплектування та
соціальної  підтримки про  проведення  приписки  до  призовної  дільниці
громадян, 2005 року народження, та організувати висвітлення ходу проведення
приписки.

9.  Начальнику Кропивницького  районного управління поліції  Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області забезпечити охорону
громадського  порядку  в  міській  призовній  дільниці  під  час  проведення
приписки та сприяти розшуку і доставці громадян, 2005 року народження, які
ухиляються від явки на призовну дільницю.

10.  Начальнику  Головного  управління  житлово-комунального
господарства  міської  ради  рекомендувати  керівникам  КП  “Теплоенергетик”
КМР”,  ПрАТ  “Кіровоградобленерго”,  ОКВП  “Дніпро-Кіровоград”  під  час
проведення приписки громадян до призовної дільниці забезпечити тепло-, водо-
та електропостачання у приміщення Кропивницького міського територіального
центру комплектування та соціальної підтримки.

11.  Військовому  комісару  Кропивницького  міського  територіального
центру комплектування та соціальної підтримки:

1)  приписку до  призовної  дільниці  громадян,  2005 року  народження,
проводити  із  суворим  і  неухільним  дотриманням  карантинних  заходів,  які
запроваджені  в  державі  у  зв’язку  із  запобіганням  поширенню  гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2;
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2) проінформувати міського голову через сектор мобілізаційної роботи та
територіальної  оборони  про  результати  проведення  приписки до  05 квітня
2022 року.

12.   Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  О.Мосіна.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

 

Віктор Лєвашов 35 83 91



   Додаток 1 
   до рішення Виконавчого комітету
   Кропивницької міської ради
   “___” _________ 2021 року № ___

С К Л А Д
міської комісії з питань приписки

Голова комісії

ЗУЄВ
Владислав 
Володимирович

– військовий  комісар  Кропивницького
міського  територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки

Секретар комісії

ДУБРАВА
Оксана Юріївна

– сестра медична  кабінету медичних оглядів
призовників,  військовослужбовців,
військовозобов’язаних  КНП  “Поліклінічне
об’єднання” Кропивницької міської ради”

Старший лікар комісії

КУДРЯВЕЦЬ
Ольга Михайлівна

– лікар  -  терапевт  відділення  профілактики
КНП  “Поліклінічне  об’єднання”
Кропивницької міської ради” ПВ № 1

Члени комісії:

ВОВКОГОН   
Сергій Миколайович

– начальник  сектору ювенальної  превенції
Кропивницького  районного  управління
поліції Головного управління Національної
поліції України в Кіровоградській області

ТАРАН
Катерина Олександрівна

 – практичний  психолог  інклюзивно-
ресурсного центру управління освіти

ТКАЧЕНКО
Андрій Валерійович

– спеціаліст  І  категорії  відділу  по  роботі  із
закладами освіти управління освіти

Завідувач сектору мобілізаційної 
роботи  та територіальної оборони          Віктор ЛЄВАШОВ

 



   Додаток 2 
   до рішення Виконавчого комітету
   Кропивницької міської ради
   “___” _________ 2021 року № ___

Р Е З Е Р В Н И Й  С К Л А Д
міської комісії з питань приписки 

Голова комісії

ДОРЧИНЕЦЬ
Михайло Михайлович

– заступник військового комісара - начальник  
мобілізаційного відділення Кропивницького 
міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки

Секретар комісії

КРАВЧЕНКО
Вікторія Олександрівна   

– сестра  медична  кабінету  медичних  оглядів
призовників,  військовослужбовців,
військовозобов’язаних  КНП  “Поліклінічне
об’єднання” Кропивницької міської ради”

Старший лікар комісії

БІЛОКІНЬ
Анжеліна Федорівна

– лікар-терапевт  кабінету  медичних  оглядів
призовників,  військовослужбовців,
військовозобов’язаних  КНП  “Поліклінічне
об’єднання” Кропивницької міської ради” 

Члени комісії:
 

КЛИМЕНЧЕНКО  
Оксана Анатоліївна

– провідний  психолог  Кропивницького
міського центру соціальних служб

МАРЧЕНКО
Яна Валеріївна

– інспектор  сектору ювенальної  превенції
Кропивницького  районного  управління
поліції Головного  управління  Національної
поліції України в     Кіровоградській області

ПРУДКО
Наталія Володимирівна

– головний спеціаліст відділу юридичного та
фінансового забезпечення управління освіти

Завідувач сектору мобілізаційної 
роботи  та територіальної оборони          Віктор ЛЄВАШОВ   



                        Додаток 3 
   до рішення Виконавчого комітету
   Кропивницької міської ради
   “___” _________ 2021 року № ___

Г Р А Ф І К
засідань міської комісії з питань приписки

№
з/п

Термін засідання Час засідання

1 11.01.2022 р. – 31.01.2022 р.

09.00 - 13.00 щоденно,
крім вихідних та святкових днів

2 01.02.2022 р. – 28.02.2022 р.

3 01.03.2022 р. – 31.03.2022 р.

4 квітень - грудень  2022 року

за окремою вимогою
Кропивницького міського

територіального центру комплектування
та соціальної підтримки

Завідувач сектору мобілізаційної 
роботи  та територіальної оборони          Віктор ЛЄВАШОВ
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