
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

16 грудня 2021 року                                м. Шепетівка                           № 451 

 

Про проведення в Шепетівський міській 

територіальній громаді приписки громадян 

України 2005 року народження до 

призовної дільниці у січні-березні 2022 

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 15.09.2021 року № 707/2021-р, 

та голови Шепетівської районної державної адміністрації від 23.09.21 № 246/2021-р «Про 

проведення приписки громадян України 2005 року народження до призовних дільниць у 

січні – березні 2022 року», та керуючись ст.36 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Провести в січні-березні 2022 року в Шепетівський міській територіальній громаді 

приписку до призовної дільниці Шепетівського РТЦК та СП 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. Для проведення приписки громадян до призовної дільниці Шепетівського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі РТЦК та 

СП) створити комісію Шепетівської міської територіальної громади з питань приписки до 

призовної дільниці згідно додатку.  

На випадок хвороби, відряджень, відпусток членів комісії основного складу 

проводити заміщення з числа резервного складу комісії. 

3. Затвердити  

4. Головному лікарю КНП  «Шепетівська багатопрофільна лікарня» до 24.12.2021 

року своїм наказом: 

4.1. призначити основний і резервний склад лікарів-спеціалістів  та медичних сестер 

для обстеження громадян що проходять приписку до призовної дільниці Шепетівського 

РТЦК та СП. Медичні обстеження проводити в дні засідання комісії з питань приписки з 

10.00 до 13.00 годин; 

4.2. забезпечити надання лікарю, який організовує роботу медперсоналу для 

медичного огляду допризовників медичних характеристик з лікувальних установ міста, та 



списки осіб, які знаходяться на обліку лікувальних закладів з приводу туберкульозу, 

нервово-психічних, шкірно-венеричних та інфекційних захворювань; 

4.3. організувати безкоштовне проведення лабораторних і рентгенівських оглядів 

громадян, які підлягають приписці; 

4.4. організувати забезпечення призовної дільниці Шепетівського РТЦК та СП 

медикаментами, інструментарієм, медичним  майном для якісного медичного обстеження 

допризовників; 

4.5. визначити по 5 ліжок у кожному відділенні лікарні з метою дообстеження стану 

здоровя юнаків у разі потреби.  

Копію наказу направити начальнику Шепетівського РТЦК та СП 

4.6. спільно з РТЦК та СП розробити та затвердити графік здачі аналізів 

допризовниками Шепетівської міської територіальної громади. 

4.7. спільно з РТЦК та СП розробити та затвердити графік засідань комісії 

Шепетівської міської територіальної громади з питань приписки до призовної дільниці . 

Засідання проводити з 12.00 до 16.00  в приміщенні Шепетівського РТЦК та СП.   

5. Керівникам навчальних закладів, підприємств, установ та організацій що 

стосується: 

5.1. забезпечити присутність посадових осіб, відповідальних за обліково-призовну 

роботу на інструкторсько-методичних заняттях, що організовує Шепетівський РТЦК та 

СП; 

5.2. забезпечити своєчасне прибуття  допризовників 2005 року народження на 

призовну дільницю Шепетівського РТЦК та СП за графіком медичного обстеження та 

роботи приписної комісії. 

6. Пропонувати начальнику Шепетівського РТЦК та СП  

6.1. спільно з КНП Шепетівська багатопрофільна лікарня розробити та затвердити 

графік здачі аналізів допризовниками Шепетівської міської територіальної громади. 

6.2. спільно з КНП Шепетівська багатопрофільна лікарня розробити та затвердити 

графік засідань комісії Шепетівської міської територіальної громади з питань приписки до 

призовної дільниці . 

6.3. інформацію про результати приписки до призовної дільниці громадян 

Шепетівської міської територіальної громади у 2022 році довести Шепетівському 

міському голові. 

7.   Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 06.11.2020 року № 

274 вважати таким, що втратило чинність. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів  Віталія ЯНУШЕВСЬКОГО. 

      

 

 

Міський голова        Віталій  БУЗИЛЬ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішенням виконавчого 

комітету  міської ради   від  

16.12.2021 № 451 

 

Склад комісії Шепетівської міської територіальної громади  
з питань приписки до призовної дільниці 

Основний склад комісії: 

Голова комісії:   

Підполковник  

Царук Сергій Васильович   
- 

Начальник Шепетівського РТЦК та СП (за посадою) 

Члени комісії:   

Музика Тетяна Василівна - Заступник начальника управління освіти Шепетівської 

міської ради (за згодою) 

Майор поліції  

Лебідь Володимир Борисович                         

- Заступник начальника відділу превенції Шепетівського 

районного управління поліції ГУНП України в 

Хмельницькій області (за згодою) 

Наумець Олександр 

Олександрович                               

- Заступник головного лікаря з медичного обслуговування 

населення  КНП Шепетівської багатопрофільної лікарні  

Паламарчук Сергій 

Володимирович 

- Психолог Шепетівського міського центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою) 

Секретар комісії:   

Савчук Інна Анатоліївна - Медсестра КНП Шепетівська багатопрофільна лікарня 

(за згодою) 

 

Резервний склад комісії: 

 

Головний спеціаліст по мобілізаційній  

та оборонній роботі                           Володимир БУЧЕНКО   

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                          Наталія БІЛАС 

Голова комісії:   

 Підполковник  

Царук Сергій Васильович   

- Начальник Шепетівського РТЦК та СП (за посадою) 

Члени комісії:   

Якимчук Ірина Вікторівна - Завідувач сектора зовнішнього незалежного оцінювання 

та моніторингу якості освіти управління освіти 

Шепетівської міської ради (за згодою) 

Майор поліції 

Семенюк Ольга Іванівна                                        

- Начальник сектору ювенальної превенції Шепетівського 

районного управління поліції ГУНП України в 

Хмельницькій області (за згодою)   

Юрчишина Людмила 

Михайлівна 

- Заступник головного лікаря  КНП Шепетівська 

багатопрофільна лікарня з медичної частини (за згодою)   

Стафєєва Марина 

Василівна 

- Психолог Центру професіонального розвитку 

педагогічних працівників Шепетівської міської ради  (за 

згодою)   

Секретар комісії:   

Карпович Т.А.  - Медсестра «КНП Шепетівська багатопрофільна 

лікарня» (за згодою) 


