
 

 

                                                            УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  “___” _________ 2020 року    м. Шепетівка                                       № ______ 
 

Про організацію в м.Шепетівка 
чергових призовів громадян 
України на строкову військову 
службу у 2020 році 
 

У відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352  
“Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян 
України на строкову військову службу“, Указу Президента України від 16 січня 
2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової 
служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян 
України на строкову військову службу у 2020 році» та керуючись ст. 36 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 
Шепетівської  міської ради  

ВИРІШИВ: 
 
1. Провести у квітні – червні та у жовтні – грудні 2020 року в 

м.Шепетівка призови на строкову військову службу придатних за станом 
здоров’я громадян України чоловічої статі, які до дня відправлення у військові 
частини досягли 18 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. На період весняного та осіннього призовів 2020 року створити міську 
призовну комісію у складі згідно з додатком 1 (основний та резервний склад 
міської призовної комісії). Роботу призовної комісії розпочати з 01 квітня та 01 
жовтня  2020 року. 

     3. Засідання призовної комісії проводити на призовній дільниці 
Шепетівського об’єднаного міського військового комісаріату м. Шепетівка 
щоденно в робочі дні з понеділка по середу до закінчення чергових призовів. 

4. Рекомендувати головному лікарю Шепетівської центральної районної 
лікарні Савчук В.М. для медичного огляду призовників: 

4.1.  Призначити наказом по лікарні основний і резервний склад лікарів-
спеціалістів та медсестер на період роботи призовної комісії. Витяг з наказу  
надіслати в Шепетівський ОМВК; 



4.2. особовий склад медичної комісії, яка буде працювати з 9 до 16 
години щоденно, звільнити від виконання посадових обов`язків із збереженням 
заробітної плати; 

4.3 забезпечити призовну дільницю Шепетівського об’єднаного міського 
військового комісаріату м. Шепетівка медикаментами, інструментарієм, 
медичним та господарським майном для якісного медичного обслуговування 
призовників і розпочати з 02 березня та 25 серпня 2020 року контрольний 
медичний огляд призовників, які підлягають виклику на призовні комісії; 

      4.4 виділити на період проведення весняного та осіннього призову у 
Шепетівській центральній районній лікарні для стаціонарного обстеження 
(лікування) призовників по 5 ліжок у кожному відділенні, своєчасно приймати 
рішення стосовно призовників, направлених на додаткове медичне обстеження 
та лікування; 

4.5 забезпечити своєчасне надання в Шепетівський об’єднаний міський 
військовий комісаріат, за запитами, медичної документації на громадян, що 
підлягають черговому призову та списки осіб призовного віку, які стоять на 
диспансерному обліку в лікувальному закладі із різними захворюваннями; 

4.6. До початку роботи призовної комісії провести рентгенологічне і 
лабораторне обстеження призовників; 

4.7. Робочий час лікарів-спеціалістів на призовній дільниці встановити з 
09.30 до 13.00 години; 

4.8. У дні відправлення призовників на обласний збірний пункт в  
м.Хмельницький виділяти лікаря-дерматолога, лікаря-терапевта для огляду 
призовників та медсестру для вимірювання температури на 7.00 годину ранку 
згідно з графіком військового комісаріату; 

 
5. Рекомендувати керівникам установ, підприємств, організацій міста 

тощо: 
5.1. Виділити військовому комісару Шепетівського об`єднанного 

міського військового комісаріату, за його заявкою, для забезпечення відправки 
молодого поповнення на обласний збірний пункт згідно з графіком (додаток 
№2) військового комісаріату заправлений паливно-мастильними матеріалами 
автотранспорт для доставки призовників на обласний збірний пункт 
м.Хмельницький; 

5.2. Виділяти працівників, за заявкою військового комісаріату, для 
оформлення необхідних документів на юнаків, які відправляються у військово-
організаційні структури. 

6. Рекомендувати начальнику Шепетівського відділу поліції ГУ 
Національної поліції у Хмельницькій області:  

6.1.  Надіслати в Шепетівський ОМВК до 01.04.2020р. списки осіб 1993 -
2000 років народження, які притягувались до кримінальної відповідальності, 
знаходяться під судом чи слідством, викликалися в органи внутрішніх справ за 
антисуспільну поведінку, зловживають алкоголем чи наркотичними 
речовинами; 

6.2. Для забезпечення охорони громадського порядку на призовній 
дільниці в дні призову громадян до лав Збройних Сил України і відправки на 
обласний збірний пункт виділити на призовну дільницю наряд поліції у 



кількості 2-х чоловік для підтримки громадського порядку з 7 до 10 години 
згідно графіку військового комісаріату; 

6.3. Створити постійну діючу робочу групу для проведення розшуку і 
доставки призовників у військовий комісаріат, які не з`явилися на призовні 
комісії. 

7. Начальнику відділу культури Джус С.М. та начальнику відділу з 
питань фізичної культури та спорту управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Шуляк О.Д. організувати урочисті проводи призовників на строкову 
військову службу. 

8. Рекомендувати військовому комісару Шепетівського об’єднаного 
міського військового комісаріату Гуменюку І.М., після закінчення призову 
юнаків на строкову військову службу, подати доповідь про результати роботи 
міської призовної комісії Шепетівському міському голові.  

9.  Рішення набуває чинності з моменту прийняття. 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Стасюк Н.В. та на військового комісара Шепетівського 
об’єднаного міського військового комісаріату Гуменюка І.М. 

 
 

 
 
Міський голова                                                                        М.І. Полодюк 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



     Додаток 1 
     до рішення виконавчого 
     комітету міської ради 
     від  “____”_____2020 р. №___ 

ОСНОВНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ  
СКЛАД МІСЬКОЇ ПРИЗОВНОЇ КОМІСІЇ 

Основний склад міської призовної комісії: 
Голова комісії:   
Стасюк Наталія Василівна - Заступник міського голови (за згодою) 
Члени комісії:   
Гуменюк Ігор Миколайович   - військовий комісар (за згодою) 
Музика Тетяна Василівна - заступник начальника управління освіти 

виконавчого комітету міської ради 
Лебідь Володимир Борисович                         - начальник сектору превенції Шепетівського 

відділу поліції ГУ Національної поліції в 
Хмельницькій області України (за згодою) 

Наумець Олександр 
Олександрович                               

- завідувач поліклінікою центральної районної 
лікарні   (за згодою) 

Цибульська Наталія 
Вікторівна 

- практичний психолог ЦНТТУМ  (за згодою) 

Секретар комісії:   
Савчук Інна Анатоліївна - медсестра центральної районної лікарні (за 

згодою) 

Резервний склад міської призовної комісії: 
Голова комісії:   
Шуляк Олександр 
Дмитрович 

- Начальник відділу з питань фізичної культури 
та спорту управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту 

Члени комісії:   
Дзюба Віктор 
Олександрович 

- заступник військового комісара – начальник 
відділення комплектування (за згодою) 

 - методист метод кабінету міського управління 
освітою виконавчого комітету міської ради 

Семенюк Ольга Іванівна                       
- начальник сектору ювенальної превенції 

Шепетівського відділу поліції ГУНП (за 
згодою) 

Юрчишина Людмила 
Михайлівна 

- завідувач центру первинної медико-санітарної 
допомоги центральної районної лікарні (за 
згодою) 

Цибульська Наталія 
Вікторівна 

- практичний психолог ЦНТТУМ  (за згодою) 

Секретар комісії:   
Савчук Інна Анатоліївна          - медсестра центральної районної лікарні (за 

згодою) 
 

Керуючий справами виконавчого комітету    В.І.Рачук 



     Додаток 2 
     до рішення виконавчого 
     комітету міської ради 
     від  “____”_____2020 р. №___ 

 
 

Графік виділення автобусів для доставки 
 молодого поповнення на ОЗП м.Хмельницький 

 
 

Дата 

перевезення 

           Маршрут 
Протяжність 

маршруту (км.) Тип пального 

 

Пасажиромісткість 

06.04.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка              100 
    Дизпаливо                 5 

13.04.2020 
Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100      Дизпаливо 

 

15 

20.04.2020 
Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100   Дизпаливо 

 

5 

27.04.2020 
Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

15 

29.04.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

5 

04.05.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

15 

11.05.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

5 

18.05.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

15 

25.05.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

5 

01.06.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

5 

08.06.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

5 

15.06.2020 

Шепетівка – Хмельницький 

- Шепетівка 100  Дизпаливо 

 

5 
 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                          В.І.Рачук 


