
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про організацію в місті чергового 

призову громадян України на строкову 

військову службу 

 

 
На підставі ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 

Закону України «Про військовий обов’язок i військову службу», Указу Президента 

України від 24 лютого 2017 року №44/2017 «Про звільнення в запас військовослужбовців 

строкової служби, строки проведення чергових призовів громадян України на строкову 

військову службу у 2017 році», розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 14 березня 2017 року №179/2017-р «Про організацію в області чергових 

призовів громадян України на строкову військову службу у 2017 році», керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

l. Провести у квітні - травні 2017 року черговий призов на строкову військову службу 

придатних за станом здоров’я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки у 

військові частини виповнилось 20 років та старших осіб, які не досягли 27 - річного віку i 

не мають права звільнення або відстрочки від призову на строкову військову службу.  

2. На період весняного призову 2017 року утворити міську призовну комісію згідно з 

додатком 1.  

Роботу призовної комісії розпочати з 01 квітня 2017 року.  

Затвердити графік проходження призовниками 1990-1999 років народження міської 

призовної комісії згідно з додатком 2. 

Контрольний медичний огляд призовників, які підлягають виклику на призовну 

комісію, розпочати з 31 березня 2017 року. 

3. Головному лікарю Старокостянтинівської центральної районної лікарні              

Стіхарєву В.О.:  

1) під час проведення призову повідомляти у триденний термін 

Старокостянтинівський об’єднаний міський військовий комісаріат (далі – ОМВК) про 

громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні; 

2) забезпечити медичну комісію інструментарієм, медичним господарським майном 

медикаментами i медичними документами, які необхідні для медичного огляду громадян 

при призові на строкову військову службу; 

3) для медичного обстеження призовників на призовній дільниці виділити лікарів - 

спеціалістів, які мають досвід у галузі військово-лікарської експертизи. Виділити по одній 

медичній сестрі на кожного лікаря-спеціаліста. Своє рішення затвердити наказом, витяг з 

наказу надіслати в Старокостянтинівський ОМВК; 

4) медичну сестру, секретаря призовної комісії, яка буде працювати з 09 год. 00 хв. до 

16 год. 00 хв. щоденно у Старокостянтинівському ОМВК, звільнити від виконання 

посадових обов’язків із збереженням заробітної плати; 

5) до початку роботи призовної комісії провести рентгенологічне i лабораторне 

обстеження призовників. 

6) для стаціонарного обстеження призовників в центральній районній лікарні 

виділити 10 місць. Забезпечити повне i якісне обстеження призовників; 
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7) робочий час лікарів-спеціалістів на призовний дільниці встановити з 10 год. 00 хв. 

до 14 год. 00 хв.  

4. Керівникам підприємств, організацій, установ та навчальних закладів міста всіх 

форм власності забезпечити організовану явку призовників на медичну та призовну 

комісії, своєчасну видачу призовникам довідок, характеристик та інших документів для їх 

подання на засідання призовної комісії. 

5. Завідувачу відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради Муляру В.І.: 

1) для проведення призову громадян виділити в розпорядження військового комісара 

технічного працівника згідно з графіком (додаток 3); 

2) в дні відправки призовників до лав Збройних Сил України направити духовий 

оркестр з 08 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. у Старокостянтинівський ОМВК для урочистих 

проводів призовників.  

6. Начальнику Старокостянтинiвського відділу головного управління національної 

поліції у Хмельницькій області Чубенку А.В.: 

1) проводити розшук, затримання і доставку до Старокостянтинівського ОМВК 

призовників, які не з’являються на призовну дільницю, та осіб, які ухиляються від 

виконання військового обов’язку; 

2) надіслати до Старокостянтинівського ОМВК списки осіб 1990-1998 років 

народження, які притягувались до кримінальної відповідальності, знаходяться під судом 

чи слідством, викликалися до поліції за анти суспільну поведінку, зловживають алкоголем 

чи наркотичними речовинами; 

3) в дні призову громадян до лав Збройних Сил України i відправки на обласний 

збірний пункт виділити на призовну дільницю наряд поліції для підтримки громадського 

порядку з 08 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. 

7. Завідувачу відділу з питань реєстрації місця проживання Іванощук О.П. проводити 

виписку призовників 1990-1998 років народження за місцем їх проживання тільки при 

наявності в їх військово-облікових документах відміток про зняття та взяття на військовий 

облік. 

8. Створити постійну діючу робочу групу для проведення розшуку i доставки 

призовників, які не з’явилися на призовні комісії, згідно з додатком 4. 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                             підпис                                    М. Мельничук 

 
 

                                                  

  



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 
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Склад 

міської призовної комісії 

 

Степанишин  

Олександр Дмитрович 

- секретар міської ради, голова міської призовної комісії; 

Проскурівська  

Алла Пилипівна 

- медична сестра Старокостянтинівської центральної 

районної лікарні, секретар міської призовної комісії (за 

згодою); 

Воробчук  

Володимир Васильович 

- лікар інфекціоніст Старокостянтинівської центральної 

районної лікарні (за згодою); 

Горбач  

Олена Володимирівна 

- спеціаліст управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

Міхновський  

Володимир Володимирович 

- т.в.о. військового комісара Старокостянтинівського ОМВК 

(за згодою); 

Палюк  

Михайло Валентинович 

- заступник начальника Старокостянтинівського відділу 

поліції головного управління національної поліції у 

Хмельницькій області з кадрового забезпечення (за згодою); 

Томчук  

Олександр Вікторович 

- начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                                                                   В.Янзюк 

 

 

Резервний склад  

міської призовної комісії 

 

Бондарчук  

Тетяна Володимирівна 

- заступник міського голови, голова міської призовної комісії; 

Пазич  

Зоя Григорівна 

- медична сестра Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні, секретар міської призовної комісії (за згодою); 

Головня  

Ігор Борисович  

- методист управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

Заграюк  

Леся Леонідівна 

- головний спеціаліст управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

Поліщук  

Віталій Володимирович 

- заступник військового комісара Старокостянтинівського 

ОМВК з територіальної оборони (за згодою); 

Саліпа  

Дмитро Григорович 

- заступник головного лікаря Старокостянтинівської  

центральної районної лікарні (за згодою); 

Шишкін  

Іван Іванович  

- старший інспектор Старокостянтинівського відділу поліції 

головного управління національної поліції у Хмельницькій 

області (за згодою).  

  

 

 

Керуючий справами                            підпис                                                       В.Янзюк 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 
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Графік 

виділення технічних працівників на період  

проведення весняного призову в 2017 року 

 

Назва організації Кількість 

чоловік 

Строки 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради 

1 з 01 квітня 2017 року 

по 30 квітня         

2017 року 

 

   

 

 

Керуючий справами   підпис                                                         В.Янзюк 

 

 

 

 

Додаток 4 

до розпорядження міського голови 
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Склад 

постійно діючої робочої групи для проведення розшуку 

і доставки призовників в ОМВК, які не з’явились на призовні комісії 

 

Голюк  

Андрій Андрійович 
- начальник сектору карного розшуку Старокостянтинівського  

відділу поліції головного управління національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою); 

Остапчук  

Вадим Володимирович 
- старший офіцер відділення комплектування 

Старокостянтинівського ОМВК (за згодою); 

Рибачук  

Олег Анатолійович 

- заступник військового комісара – начальник відділення 

комплектування Старокостянтинівського ОМВК (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами                          підпис                                                         В.Янзюк 

 

 

 


