
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

07 грудня 2018 року  Старокостянтинів   № 399/2018-р 

Про проведення приписки 

громадян України 2002 року 

народження до призовної 

дільниці у січні-березні         

2019 року 
 

 

На підставі ст. 14 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» зі змінами від 18 лютого 2016 року № 1008-VІІІ, 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 

«Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову службу та прийняття 

призовників на військову службу за контрактом», 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», керуючись 

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Протягом січня-березня 2019 року провести в місті 

Старокостянтинові приписку громадян 2002 року народження за місцем їх 

постійного чи тимчасового проживання до призовної дільниці. 

 

2. Старокостянтинівському об’єднаному міському військовому 

комісаріату (далі - ОМВК) (Медведчук В.П.): 

1) на період приписки громадян до призовної дільниці забезпечити 

повноту і точність обліку всіх юнаків, що проживають в місті та 

підлягають приписці до призовної дільниці у 2019 році; 

2) приписку провести в приміщенні призовної дільниці 

Старокостянтинівського ОМВК за адресою: вул. Миру, 64,                                     

м. Старокостянтинів; 

3) розробити план підготовки і проведення приписки громадян              

2002 року народження в м. Старокостянтинів; 

4) скласти зведений список (Ф-2) юнаків, які підлягають приписці 

до призовної дільниці, до 01 січня 2019 року; 
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5) підготувати всі необхідні документи щодо приписки громадян до 

14 січня 2019 року; 

 

6) роботу щодо приписки громадян розпочати з 14 січня 2019 року. 

 

3. Створити міську призовну комісію з питань приписки, затвердити 

її персональний склад згідно з додатком 1 та резервний склад згідно з 

додатком 2. 

 

4. Керівникам підприємств, установ, організацій, навчальних 

закладів подати до Старокостянтинівського ОМВК списки юнаків, які 

підлягають приписці до призовної дільниці, забезпечити оповіщення, 

організувати збір документів, які необхідні для особових справ 

призовників, своєчасну явку на призовну дільницю. 

 

5. Для проведення приписки громадян до призовної дільниці 

затвердити графік виділення технічних працівників на період приписки 

громадян 2002 року народження до призовної дільниці 

Старокостянтинівського ОМВК у 2019 році згідно з додатком 3. 

 

6. Головному лікарю Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні Стіхарєву В.О.: 

1) забезпечити лікарів-спеціалістів інструментарієм, медичним, 

господарським майном, необхідним для медичного огляду громадян, які 

підлягають приписці до призовної дільниці; 

2) виділити по одній медичній сестрі на кожного лікаря-спеціаліста; 

3) направити у військовий комісаріат медичні картки амбулаторних 

хворих з вкладними листами до них, списки осіб, що перебувають на 

диспансерному обліку з приводу нервово-психічних захворювань, 

туберкульозу, шкіряно-венеричних, інфекційних захворювань, трахом, 

хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м’язів, суглобів; 

4) для стаціонарного обстеження призовників в центральній 

районній лікарні виділити 10 місць та забезпечити повне та якісне 

обстеження призовників у встановлений термін; 

5) провести призовникам всі необхідні обстеження та аналізи. 

 

7. Начальнику Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління національної поліції у Хмельницькій області Чубенку А.В.: 

1) надіслати у військовий комісаріат списки осіб, які притягувалися 

до кримінальної відповідальності, знаходяться під судом чи слідством, 

викликалися в органи внутрішніх справ за антисуспільну поведінку, 

зловживають алкоголем чи наркотичними речовинами; 
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2) проводити розшук осіб, які ухиляються від приписки до 

призовної дільниці і організовувати їх доставку до 

Старокостянтинівського ОМВК. 

 

8. Відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого 

комітету міської ради (Іванощук О.П.) спільно з центром надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради                  

(Коржук Ю.І.) проводити приписку і виписку призовників за місцем їх 

проживання тільки при наявності в їх військово-облікових документах 

відміток військового комісаріату про прийняття на військовий облік і 

зняття з нього. 

 

9. Начальнику управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Шабельник Н.І. подати до 

Старокостянтинівського ОМВК списки громадян, які підлягають приписці 

та визнані інвалідами. 

 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                              М. Мельничук



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

07 грудня 2018 року № 399/2018-р 

 

 

 

Склад  

міської призовної комісії з питань приписки 

Степанишин 

Олександр Дмитрович 

- секретар Старокостянтинівської міської 

ради, голова комісії; 

 

Медведчук 

Володимир Володимирович 

- військовий комісар, заступник голови комісії 

(за згодою); 

 

Проскурівська  

Алла Пилипівна 

 

 

Горбач 

Олена Володимирівна 

- медична сестра Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, секретар комісії 

(за згодою); 

 

- головний спеціаліст управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Жомірук  

Євгенія Олександрівна 

 

- старший інспектор ювенальної превенції 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції у 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

Поляковська  

Тетяна Євгеніївна 

 

- заступник головного лікаря 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні (за згодою); 

 

Томчук  

Олександр Вікторович 

 

- начальник управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                    підпис                                 В. Янзюк



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

07 грудня 2018 року № 399/2018-р 

 

Резервний склад  

міської призовної комісії з питань приписки 

 

Поліщук  

Віталій Володимирович 

 

- заступник військового комісара з питань 

територіальної оборони, голова комісії (за 

згодою); 

 

Закреницька  

Тетяна Дмитрівна 

- медична сестра Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, секретар міської 

призовної комісії з питань приписки (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; 

 

Лебедь  

Надія Юріївна 

 

- інспектор з кадрового забезпечення 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції у Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

Саліпа  

Дмитро Григорович 

- заступник головного лікаря 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні з експертизи тимчасової непрацездатності 

(за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами                     підпис                                              В. Янзюк



 

Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

07 грудня 2018 року № 399/2018-р 

 

 

Графік 

виділення технічних працівників на період приписки громадян  

2002 року народження до призовної дільниці Старокостянтинівського 

ОМВК у 2019 році 

 

№ 

п/п  

Назва організації Кількість 

чоловік 

Терміни 

1. Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

1 з 14 січня 2019 року до              

04 лютого 2019 року та з  

25 лютого 2019 року до            

12 березня 2019 року  

2. Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

1 з 04 лютого 2019 року до    

25 лютого 2019 року та з  

12 березня 2019 року до                     

27 березня 2019 року 

 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                       В. Янзюк 

 

 

 


