від "30" вересня 2020 року

№ 212-р

Про підготовку і проведення
призову на строкову військову
службу громадян України
1993-2002 року народження у
жовтні-грудні 2020 року
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок та 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", постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня
2002 року № 352 "Про затвердження положення про підготовку і проведення
призову громадян України на строкову військову службу", розпорядження
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 04 лютого
2020 року № 110-р "Про організацію проведення призову громадян області на
строкову військову службу у 2020 році" та з метою забезпечення своєчасного і
якісного проходження призову:
1. Призвати у жовтні-грудні 2020 року на строкову військову службу
придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян
України чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини
виповнилося 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. Рекомендувати медичний огляд призовників проводити на базі
поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства
"Знам'янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка Знам'янської міської ради" за
адресою м. Знам'янка, вул. М. Грушевського, 15 в період з 10.00 до 14.30.
3. Затвердити основний та резервний склад районної призовної комісії для
проведення призову громадян на строкову військову службу у жовтні-грудні
2020 року (далі – призовна комісія) згідно з додатками 1 та 2.
4. Прийняти до відома, що основний і резервний склад медичної комісії по
проведенню призову громадян міста Знам'янка та Знам'янського району на
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строкову військову службу у жовтні-грудні
відповідним рішенням Знам'янської міської ради.

2020 року затверджений

5. Затвердити графік роботи призовної комісії під час проведення призову
громадян району на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року
(додається).
6. Взяти до відома, що відповідно до пункту шостого статті 43 Закону
України "Про військовий обов'язок та військову службу" за членами призовної
комісії та лікарської комісії, на весь час виконання ними обов'язків на
призовній дільниці, зберігається посада та середній заробіток за місцем
постійної роботи.
7. Директору комунального некомерційного підприємства "Знам'янський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Знам'янської районної
ради Пушкаренку Р.В. до 01 жовтня 2020 року передати в розпорядження
призовної дільниці медичні та диспансерні картки амбулаторних хворих,
списки осіб, котрі поставлені на диспансерний облік з приводу нервовопсихічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань
та дані обстеження і диспансерного нагляду, що характеризують стан здоров'я
громадян, які підлягають призову.
8. Відповідно до пункту першого статті 38 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" зобов'язати виконкоми сільських рад,
керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та
навчально-виховні заклади району:
1) на вимогу Знам'янського об'єднаного міського військового комісаріату
(далі – військкомат) оповіщати призовників та встановити постійний контроль
за своєчасним їх прибуттям до призовної дільниці;
2) щоденно, починаючи з 01 жовтня 2020 року, надавати інформацію
військкомату та доповідати письмово щодо виконання призову, розшуку та
доставки призовників на призовну дільницю.
9. Рекомендувати начальнику Знам'янського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області (далі – відділ)
Стешенку С.Ю.:
1) до 01 жовтня 2020 року передати у військкомат списки юнаків
призовного віку 1993-2002 років народження, які були притягнуті до
кримінальної відповідальності та знаходяться під слідством;
2) забезпечити охорону громадського порядку на призовній дільниці
військкомату протягом роботи призовної комісії, а також у дні відправок
молодого поповнення на обласний збірний пункт м. Кропивницький, для чого
виділяти патрульний наряд із 10 до 13 годин згідно з графіком, наданим
військкоматом;
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3) відповідно до пункту третього статті 38 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" на період проведення призову восени 2020 року
виділити два співробітника відділу та транспортні засоби для проведення
розшуку, затримання та доставки до військкомату призовників, які ухиляються
від виконання військового обов'язку;
4) зобов'язати дільничних інспекторів відділу надавати всебічну допомогу
виконкомам сільських рад з питань розшуку та доставки призовників до
призовної дільниці військкомату.
10. Рекомендувати ТОВ "Редакція газети "Сільське життя" здійснити
безкоштовне висвітлення питань, пов'язаних з проведенням осіннього призову
2020 року, за поданням військкомату.
11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 07 лютого 2020 року № 34-р "Про підготовку і
проведення призову на строкову службу громадян України 1992-2001 року
народження у квітні-червні 2020 року".
12. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О.

Голова районної
державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

Додаток 1
до розпорядження голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
30 вересня 2020 року № 212-р
ОСНОВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії для проведення призову громадян
на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року
СЛЮСАРЕНКО
Олена Олександрівна

Голова комісії
– керівник апарату районної державної
адміністрації

САДОВЕНКО
Вікторія Леонідівна

Секретар комісії
– медична сестра поліклінічного відділення КНП
"Знам'янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка"

ЛАДАН
Світлана Віталіївна

Старший лікар комісії
– лікар-терапевт КНП "Знам'янська міська
лікарня ім. А.В. Лисенка"

НІКОЛАЙЧЕНКО
Сергій Олегович

Члени комісії:
– начальник сектору превенції Знам'янського
відділу поліції ГУНП в Кіровоградскій області

СЄРГЄЄВ
Олексій Юрійович

– завідувач сектору оборонної, режимносекретної та мобілізаційної роботи апарату
райдержадміністрації

СИДОРЕНКО
Віта Григорівна

– начальник відділу освіти, культури, молоді та
спорту райдержадміністрації

ЧЕРНОВА
Лариса Григорівна

– практичний психолог філії "Богданівська
загальноосвітня школа" опорного навчального
закладу "Богданівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської області"

ЧИЖМА
Олександр Васильович

– військовий комісар Знам'янського об'єднаного
міського військового комісаріату

Військовий комісар Знам'янського
об'єднаного міського
військового комісаріату

Олександр ЧИЖМА

Додаток 2
до розпорядження голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
30 вересня 2020 року № 212-р
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
районної призовної комісії для проведення призову громадян
на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року
ОСИПЕНКО
Володимир Валентинович

Голова комісії
– перший заступник голови районної
державної адміністрації

ВЕЛЬМОЖКО
Наталія Анатоліївна

Секретар комісії
– медична сестра КНП "Знам'янська міська
лікарня ім. А.В. Лисенка"

СМАЛЬКО
Марія Володимирівна
САМОФАЛ
Сергій Анатолійович

Старший лікар комісії
– лікар-терапевт КНП "Знам'янська міська
лікарня ім. А.В. Лисенка"
Члени комісії:
– заступник начальника сектору превенції
Знам'янського відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області

СПІРІДОНОВА
Олена Вікторівна

– завідуюча методичним кабінетом відділу
освіти, культури, молоді та спорту
райдержадміністрації

ЩЕТІНІН
Володимир Михайлович

– заступник військового комісара з
територіальної оборони Знам'янського
об'єднаного міського військового
комісаріату

Військовий комісар Знам'янського
об'єднаного міського
військового комісаріату

Олександр ЧИЖМА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
30 вересня 2020 року № 212-р
ГРАФІК
роботи районної призовної комісії під час проведення призову громадян
на дійсну строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року
№
Назва заходів
п/п
1. Проведення занять з членами
призовної комісії

Період проведення
30 вересня 2020 року

2.

Здача аналізів сечі, крові,
проходження флюорографічного
дослідження, ЕКГ

з 10 серпня 2020 року

3.

Проходження призовниками
медичного огляду

з 17 серпня по 30 грудня
2020 року – щодня,
крім вихідних днів

4.

Прийняття рішень призовної комісії з
питань призову громадян до
Збройних Сил України, надання
відстрочки від призову з різних
обставин відповідно до чинного
законодавства, а також прийняття
рішень про передачу на облік
військовозобов'язаних та
призовників, непридатних до служби
в Збройних Силах України
Підведення підсумків роботи
призовної комісії та підсумків
призову

з 01 жовтня по 30 грудня
2020 року – вівторок, середа,
четвер

5.

30 грудня 2020 року

__________________________

