
 

 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від     “___” ___________2018 р.       м.Шепетівка                                № ______ 

 

 

 

Про проведення приписки 

громадян України 2002 року 

народження до призовної 

дільниці  у с ічні -березні  2019 

року  

 

 

 

На підставі статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову 

службу”, 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, розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 03 жовтня 2018 року № 704/2018-р «Про проведення приписки 

громадян України 2002 року народження до призовних дільниць у січні – березні 

2019 року», та керуючись ст.36 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” виконавчий комітет міської ради вирішив: 

             1. Провести в січні-березні 2019 року в м. Шепетівка приписку до призовної 

дільниці Шепетівського ОМВК громадян, яким у рік приписки виповнюється 17 

років, а також попередній відбір кандидатів для направлення у вищі військові 

навчальні заклади і вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, 

для навчання за програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу, 

направлення призовників придатних за медичними та іншими показниками для 

проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади 

Товариства сприяння обороні України і професійно-технічні навчальні заклади. 

              2. Приписку громадян провести у приміщенні Шепетівського ОМВК. 

              3. Для проведення приписки громадян до призовної дільниці та попереднього 

відбору кандидатів у вищі військові навчальні заклади створити комісію згідно ст.14 

Закону України “Про військовий обов’язок і військову  службу” згідно додатку 1. 

             На випадок хвороб, відряджень, відпусток проводити заміщення основних 

членів комісії згідно додатку 2. 

               4. Начальнику управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської 

ради Тихончук Л.І. провести роботу з директорами шкіл по своєчасному відбору 

кандидатів з числа допризовної молоді для вступу у вищі військово-навчальні заклади 

і вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, для навчання за 

програмами підготовки осіб офіцерського складу, направлення призовників, 

придатних за медичними та іншими показниками для проходження підготовки з 



військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади Товариства сприяння 

обороні України і професійно-технічні навчальні заклади. 

     5. Начальнику управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради Шуляку О.Д. організовувати заходи спрямовані 

на виховання почуття патріотизму у молоді. 

     6. Директору центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Вінницькій 

Т.О. проводити заходи щодо здорового способу життя, профілактики правопорушень. 

             7. Рекомендувати:  

             7.1. Головному лікарю Шепетівської центральної районної лікарні Савчук 

В.М.: 

             7.1.1. призначити наказом по лікарні основний та резервний склад лікарів-

спеціалістів та медичних сестер на період роботи комісії з питань приписки громадян 

до призовної дільниці; 

             7.1.2. вирішити питання про звільнення від основної роботи лікарів-членів 

комісіі, призначених лікарів-спеціалістів та медичних сестер на період проведення 

приписки  згідно графіку військового комісаріату; 

             7.1.3. забезпечити безкоштовне проведення лабораторних  і рентгенівських 

досліджень усіх громадян, викликаних для приписки згідно графіку військового 

комісаріату; 

             7.1.4. своєчасно передати військкомату необхідну медичну документацію на 

юнаків 2001 року народження (списки осіб, які перебувають на диспансерному 

обліку);  

             7.1.5. виділити по п’ять ліжок у кожному відділенні центральної районної 

лікарні для стаціонарного обстеження стану здоров’я юнаків, які цього потребують. 

             7.2. Керівникам підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 

забезпечити своєчасне прибуття юнаків 2002 року народження для проходження 

комісії по приписці згідно затвердженого графіку явки юнаків, на призовну дільницю 

Шепетівського ОМВК. 

    7.3. Начальнику Шепетівського ВУНП України в Хмельницькій області 

виділяти на час приписки наряд поліції для підтримання громадського порядку на 

призовній дільниці Шепетівського ОМВК під час роботи комісії по приписці. 

             7.5. Військовому комісару підполковнику Гуменюку І.М.: 

             7.5.1. з метою найбільш доцільного розподілення молодого поповнення по 

видам Збройних Сил України створити групу професійно-психологічного відбору; 

             7.5.2. підготувати і провести в грудні 2018 року інструктивно-методичні 

заняття по організації та проведенні приписки з членами комісії, які братимуть участь 

в роботі комісії;                 

             7.5.3. за результатами приписки юнаків 2002 року народження подати 

доповідь після її закінчення. 

             8. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами Рачука 

В.І. та на військового комісара Шепетівського об’єднаного міського військового 

комісаріату підполковника Гуменюка І.М. 

      

 

 

                             

Міський голова       М.І.ПОЛОДЮК 

                                                        

           

 

 

 



                                                                       

   Додаток № 1 

                             до рішення виконкому 

                                                                                               №_______ від                

“____”_________2018р. 

 

Основний склад міської комісії з питань приписки громадян  

до призовної дільниці: 

 

Голова комісії:   

Гуменюк Ігор Миколайович - Військовий комісар  

Члени комісії:   

Лебідь Володимир Борисович - Начальник сектору превенції 

Шепетівського відділу поліції ГУ НП в 

Хмельницькій області (за згодою) 

Музика Тетяна Василівна - заступник начальника управління освіти 

виконавчого комітету міської ради 

Наумець Олександр 

Олександрович  

- Заступник головного лікаря центральної 

районної лікарні з медичного 

обслуговування населення (за згодою) 

 Гітченко Ірина Петрівна                                       
- практичний психолог МНВК (за згодою)   

Секретар комісії:   

Давискиба Галина Петрівна - медсестра центральної районної лікарні (за 

згодою) 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                         В.І.Рачук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Додаток № 2 

                             до рішення виконкому 

                                                                                               №_______ від                

“____”_________2018р. 

 

 

 

Резервний склад міської комісії з питань приписки громадян  

до призовної дільниці: 

 

 

        

 

 

 

 

  Керуючий справами виконавчого 

  комітету міської ради                                                                        В.І.Рачук 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

Голова комісії:   

Дзюба Віктор Олександрович       - заступник військового комісара - 

начальник відділення комплектування  

Члени комісії:   

Семенишин Василь Федорович - методист методичного кабінету міського 

управління освіти Шепетівської міської 

ради 

Семенюк Ольга Іванівна                                          
- начальник відділення кримінальної 

міліції у справах дітей міського відділу 

УМВС України (за згодою) 

Юрчишина Людмила 

Михайлівна 

- завідувач центру первинної медико-

санітарної допомоги центральної 

районної лікарні (за згодою) 

Гітченко Ірина Петрівна                                       
- практичний психолог МНВК (за згодою)   

Секретар комісії:   

Савчук Інна Анатолівна  - медсестра центральної районної лікарні 

(за згодою) 


