ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РIШЕННЯ
«____»_______20___ р.

м. Рубіжне

№_____

Про організацію підготовки та
проведення
призову
громадян
України
на строкову військову
службу до Збройних Сил України та
інших військових формувань України
у квітні - червні 2019 року

З метою організації і якісного проведення призову громадян України на
строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових
формувань України відповідно до Указу Президента України від 30 січня 2019
року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової
військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови
громадян України на строкову військову службу у 2019 році», на виконання
вимог Закону України «Про військовий обов'язок i військову службу» та
постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 «Про
затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову
службу за контрактом», керуючись п. 1 ч. 1 ст. 36, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6. ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Рубіжанської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план проведення та забезпечення заходів з організації
призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших
військових формувань України громадян 1992-1999 років народження весною
2019 року (додаток 1).
2. Строки проведення призову громадян України на строкову військову
службу весною 2019 року визначити з 01 квітня по 30 червня 2019 року.
3. Затвердити персональний склад призовної комісії та її резервний склад
(додаток 2).
4. Затвердити графік засідань призовної комісії на період проведення
призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил
України та інших військових формувань України у квітні-червні 2019 року
(додаток 3).

5. Роботу призовної та медичної комісій провести у приміщенні
призовної дільниці Рубіжансько-Кремінського об’єднаного міського
військового комісаріату (м. Рубіжне, вул. Смірнова, буд.8) щотижнево
кожного понеділка, середу та п’ятницю починаючи з 18.02.2019.
6. Визначити лікувально-профілактичним закладом, в якому буде
проводитися обстеження (лікування) призовників під час проведення призову
на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових
формувань України протягом квітня - червня 2019 року – КУ «Рубіжанська
центральна міська лікарня» (м. Рубіжне, вул. Студентська,19).
7. Затвердити персональний склад медичної комісії (додаток 4).
8.Управлінню
охорони
здоров’я
Рубіжанської
міської
ради
(Янко Н.І.):
8.1. На період роботи медичної комісії забезпечити її персонал
необхідним інструментарієм, медичним та господарським майном,
необхідним для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду
призовників, у тому числі в межах фінансування, передбаченого «Міською
програмою щодо створення сприятливих умов проведення призову громадян
України для проходження військової служби та своєчасної доставки
призовників на пункт збору у 2018-2020 роках», затвердженої рішенням
Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 37/13, та відповідно Додатку 6 до
«Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»,
затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402.
8.2 Проводити у приміщенні призовної дільниці РубіжанськоКремінського об’єднаного міського військового комісаріату медичний огляд
призовників та юнаків, які додатково були розшукані або повернулися з
медичного обстеження (лікування) та стосовно яких необхідно розглянути
питання щодо їх придатності до військової служби за станом здоров'я.
8.3. Підготовчі заходи, пов'язані з медичним оглядом, обстеженням,
лікуванням призовників провести до 01 квітня 2019 року.
8.4. Не пізніше 29 березня 2019 року, за запитом військового комісаріату,
надати медичні картки амбулаторного хворого з вкладками до них, витяги з
історії хвороби, дані медичного огляду і диспансерного обстеження, що
характеризують стан здоров’я призовників 1992-1999 року народження, а
також списки осіб, якi перебувають на диспансерному облiку з приводу
нервово-психiчних захворювань, туберкульозу, венеричних, iнфекцiйних
захворювань внутрiшнiх органiв, кiсток, м'язiв, суглобiв.
8.5. Забезпечити у період підготовки та проведення призову на строкову
військову службу протягом квітня-червня 2019 року призовникам, за
направленням військового комісаріату, проведення безкоштовно загального
аналізу крові, загального аналізу сечі, серологічного аналізу крові на: антитіла
до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту “В”
(HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію
мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), флюорографічного
обстеження органiв грудної клiтки, електрокардiографічного дослідження,
профілактичного щеплення, у відповідності з календарем профілактичних

щеплень, визначення групи крові та резус-належності.
8.6. Забезпечити своєчасне амбулаторне та стацiонарне обстеження
призовникiв в КУ «Рубіжанська центральна міська лікарня», здійснювати
контроль за якістю стаціонарного обстеження, вести реєстрацію актів
дослідження стану здоров'я.
8.7. До 28 лютого 2019 року провести наради з головними лікарями КУ
«Рубіжанська центральна міська лікарня» з питання проведення призову
громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших
військових формувань України та довести до них вимоги «Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», затвердженого
наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402 (зі змінами),
порядку проведення додаткового медичного обстеження призовників,
складання актів дослідження стану здоров'я та своєчасного надання їх до
військового комісаріату.
9. Затвердити перелік комунальних підприємств та установ
м. Рубіжне, працівники яких будуть залучатися для роботи з оформлення
документів на призовній дільниці під час призову на строкову військову
службу протягом квітня-червня 2019 року (додаток 5).
10. Керівникам підприємств та установ м. Рубіжне, визначених додатком
5 цього рішення, для виконання обов'язків технічних працівників призовної
дільниці з оформлення документів під час проведення призову громадян
України на строкову військову службу протягом квітня-червня 2019 року,
направити з 01 квітня по 30 червня 2019 року до Рубіжансько-Кремінського
об’єднаного міського військового комісаріату працівників та зберегти за
ними середній заробіток і місце роботи.
11. Загальному відділу Рубіжанської міської ради (Дев’ятерікова Л.В.)
здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників
лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок
Рубіжансько-Кремінського об’єднаного міського військового комісаріату про
зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем
проживання
12.
Рубіжанський вiддiл поліції ГУНП в Луганськiй областi
(Корнєєв О.О.):
12.1. За запитом Рубіжансько-Кремінського об’єднаного міського
військового комісаріату надати до військового комісаріату списки осіб 19921999 року народження, які були притягнені до адміністративної або
кримінальної відповідальності, перебувають на обліку в органах Національної
поліції з приводу антисуспільної поведінки, зловживання алкоголем або
вживання наркотичних засобів.
12.2. На замовлення військового комісаріату виділяти наряд поліції для
здійснення охорони правопорядку на призовній дільниці РубіжанськоКремінського об’єднаного міського військового комісаріату у дні
відправлення команд призовників на обласний пункт Луганського обласного
військового комісаріату.
12.3. Проводити, у встановленому законом порядку, розшук, затримання і

доставку до Рубіжансько-Кремінського об’єднаного міського військового
комісаріату призовникiв, якi ухиляються вiд виконання військового обов'язку.
13. Керівникам підприємств, установ та організацій міста Рубіжне, на
яких працюють призовники 1992-1999 року народження, через військовооблікові відділи забезпечити 100% явку призовників для здачі аналізів та
проходження медичної та призовної комісії з необхідними документами, які
вказані в повістці або розпорядженні.
14. Головному редактору газети «Рубіжанські Новини» (Лавренюк С.Ф.),
в строк до 15.03.2019 надрукувати наказ військового комісара про призов
громадян України на строкову військову службу у квітні - червні 2019 р.
(додається).
15. Загальному відділу Рубіжанської міської ради (Дев’ятерікова Л.В.)
розмістити дане рішення на офіційному сайті Рубіжанської міської ради.
16. Заступнику міського голови Стародубцеву В.В., спільно з військовим
комісаром Рубіжансько-Кремінського ОМВК Лазаренко О.А. органiзувати
проведення урочистих проводiв призовникiв на строкову вiйськову службу та
висвiтлення цих подій на офіційному сайті Рубіжанської міської ради.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Стародубцева В.В. та вiйськового комiсара Рубіжансько-Кремінського
об’єднаного міського військового комісаріату Лазаренко О.А.

Міський голова

С.І.Хортів

Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
№___ від ________ 2019р.
План
проведення та забезпечення заходів з організації призову на строкову військову службу до
Збройних Сил України та інших військових формувань України громадян 1992– 1999 років народження
у квітні - червні 2019 року
№№
Найменування заходів
з/п
1
2
1
Підготовка призовної дільниці для проведення медичного
огляду призовників, призову на строкову військову службу.

2

3

Виділення лікувальними закладами необхідної кількості
лікарів – фахівців, досвідчених з питань військово –
лікарської експертизи, та середнього медичного персоналу
для формування медичної комісії військового комісаріату.
Організація виконання медичних заходів, визначених у
пункті 2.5. розділу ІІ «Положення про військово-лікарську
е6кспертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008
№ 402 (із змінами).

Виконавці
3
виконавчий комітет
Рубіжанської міської
ради (далі-виконавчий
комітет),
РубіжанськоКремінський
об’єднаний міський
військовий комісаріат
(далі - РК ОМВК)
Управління охорони
здоров’я Рубіжанської
міської ради
Управління охорони
здоров’я Рубіжанської
міської ради

Строк
виконання
4
березень

березень

березень

Відмітка про
виконання
5

1
4

5

6

7

8

9

2
3
Проведення заняття з керівниками житлово-експлуатаційних
РК ОМВК,
організацій,
представниками
виконавчого
комітету виконавчий комітет,
Рубіжанської
міської
ради,
посадовими
особами
керівники
підприємств, навчальних закладів міста, які ведуть облік підприємств, установ,
призовників, з питань порядку оповіщення призовників,
організацій та
забезпечення прибуття їх на призовну дільницю.
навчальних закладів
РК ОМВК ,
Організація взаємодії з Рубіжанським відділом поліції ГУНП
Рубіжанський відділ
в Луганській області з питання розшуку призовників, які
поліції ГУНП в
ухиляються від призову на строкову військову службу.
Луганській області
Розміщення на призовній дільниці інформації про
РК ОМВК
нормативно-правові акти з питань призову на строкову
військову службу.
Керівники
Виділення керівниками підприємств та організацій міста
підприємств та
працівників для роботи на призовній дільниці із зберіганням
установ
середнього заробітку за основним місцем роботи.

Під час
проведення
призову

Організація і проведення спільно з міськими органами влади
«Дня призовника», зустрічей з батьками призовників,
ветеранами війни, Збройних Сил та учасників бойових дій.
Сприяння висвітленню питання призову громадян України
на строкову військову службу на офіційному сайті міської
ради.

Під час
проведення
призову
Під час
проведення
призову

Керуючий справами виконавчого комітету

РК ОМВК,
виконавчий комітет
Рубіжанська міська
рада

4
березень

постійно

березень

Ю.М.Арцев

5

Додаток №2
до рішення виконавчого комітету
№_____ від __ _____ 2019р.

Персональний склад призовної комісії.
1. Склад призовної комісії:
Голова комiсiї:
Стародубцев
Віталій Володимирович

заступник міського голови

Члени комісії:
Лазаренко
Олег Анатолійович
Волошина
Світлана Олексіївна
Жданов
Валерій Валерійович
Карасьов
Валерій Павлович

вiйськовий комісар Рубіжансько-Кремінського
об’єднаного міського військового комісаріату
провідний спеціаліст управління освіти
Рубіжанської міської ради
заступник начальника Рубіжанського відділу
поліції ГУНП в Луганській області
сімейний лікар КУ «Рубіжанська центральна

Якунін
Ігор Миколайович

начальник відділу соціальної роботи міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

Секретар комісії:
Берегова
Вікторія Петрівна

міська лікарня»

сестра медична КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня»

2. У випадку хвороби або вiдсутноcтi з iнших поважних причин членiв
призовної комiсiї, з метою недопущення зривів у роботі, затвердити
резервний склад призовної комiсiї:
Башкір
Олексій Віталійович
Дерябкін
Денис Вікторович
Бурлуцька
Світлана Іванівна
Потурайко
Антон Захарійович
Івановська
Наталія Володимирівна
Семиволос
Світлана Кузьмівна
Задорожня
Наталія Михайлівна

перший заступник міського голови
заступник військового комісара з ТрО
провідний спеціаліст управління освіти
Рубіжанської міської ради
заступник начальника Рубіжанського ВП ГУНП
України у Луганській області
завідуюча КУ «Рубіжанська центральна міська
лікарня» з амбулаторно - поліклінічної роботи
директор міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
сестра медична КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня»

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.М.Арцев

Додаток № 4
до рішення виконавчого комітету
№___ від _____ 2019р.

Персональний склад медичної комісії
1. Склад медичної комісії:
Голова комісії:
Карасьов
Сімейний лікар КУ «Рубіжанська центральна
Валерій Павлович
міська лікарня»
Члени комісії:
Бабій
Лікар-хірург КУ «Рубіжанська центральна
Юрій Васильович
міська лікарня»
Лєус
Лікар-невропатолог КУ «Рубіжанська
Любов Петрівна
центральна міська лікарня»
Астахова
Лікар-окуліст КУ «Рубіжанська центральна
Ольга Ігорівна
міська лікарня»
Гіндіч
Лікар-отоларинголог КУ «Рубіжанська
Сергій Іванович
центральна міська лікарня»
Кондратюк
Лікар-стоматолог КУ «Рубіжанська
Сергій Якович
центральна міська лікарня»
Ткаченко
Лікар-дерматовенеролог КУ «Рубіжанська
Наталія Михайлівна
центральна міська лікарня»
Чернявський
Лікар-психіатр КУ «Рубіжанська центральна
Сергій Васильович
міська лікарня»
Секретар комісії:
Берегова
сестра медична КУ «Рубіжанська центральна
Вікторія Петрівна
міська лікарня»
2. У випадку хвороби або вiдсутноcтi з iнших поважних причин членiв
медичної комiсiї, з метою недопущення зривів у роботі, затвердити
резервний склад медичної комісії:
Голова комісії:
Івановська
Наталія Володимирівна
Члени комісії:
Плотніков
Микола Гаврилович
Чаков
Олег Михайлович
Семенюк
Ірина Петрівна

завідуюча КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня»
Лікар-терапевт КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня»
Лікар-хірург КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня»
Лікар-невропатолог КУ «Рубіжанська
центральна міська лікарня»

Кішкінова
Надія Іванівна
Чумак
Олег Іванович
Петрова
Ірина Миколаївна
Ряполова
Лілія Леонідівна
Кристова
Кристина Геннадіївна
Секретар комісії:
Задорожня
Наталія Михайлівна

Лікар-окуліст КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня»
Лікар-отоларинголог КУ «Рубіжанська
центральна міська лікарня»
Лікар-стоматолог КУ «Рубіжанська
центральна міська лікарня»
Лікар-дерматолог КУ «Рубіжанська
центральна міська лікарня»
Лікар-психіатр КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня»
сестра медична КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня»

3.Середній медичний персонал:
Сурінова
Сестра медична лікар терапевт КУ
Наталія Павлівна
«Рубіжанська центральна міська лікарня»
Крівошлик
Сестра медична лікар невропатолог, лікар
Людмила Іванівна
психіатр КУ «Рубіжанська центральна міська
лікарня»
Герасименко
Сестра медична лікар дерматолог, лікар
Вікторія Анатоліївна
хірург КУ «Рубіжанська центральна міська
лікарня»
Безсонова
Сестра медична отоларинголог КУ
Аліна Олександрівна
«Рубіжанська центральна міська лікарня»
Кривунченко
Сестра медична лікар окуліст КУ
Людмила Леонідівна
«Рубіжанська центральна міська лікарня»

Керуючий справами виконкому

Ю.М.Арцев

Додаток № 5
до рішення виконавчого комітету
№___ від _____ 2019р.

ПЕРЕЛІК
підприємств та установ, працівники яких залучаються для роботи
з оформлення документів на призовній дільниці під час призову на
строкову військову службу у квітні - червні 2019 року
№№
пп
1
2
3
4

Найменування підприємства

Кількість, чол.

Міська КУ “Палац Культури”
Комунальне підприємство РВУ ВКГ
КП«Шляхово-експлутаційне підприємство»
КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго»

1
1
1
1

Керуючий справами виконкому

Ю.М.Арцев

Додаток № 3
до рішення виконавчого комітету
№___ від _____ 2019р.

Графік
засідань призовної комісії на період проведення призову громадян України на строкову військову службу до
Збройних Сил України та інших військових формувань України у квітні-червні 2019 року
Всього за
Місяць
квітень
квітень
Число
1
3
5
8
10
12
15
17
19
22
24
26
Кількість призовників, які
підлягають виклику на
призовну комісію

50

50

50

50

50

50

Місяць

50

50

50

50

50

50

600
Всього за
травень

травень

Число

3

6

8

10

13

15

17

20

22

24

27

29

31

Кількість призовників, які
підлягають виклику на
призовну комісію

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Місяць

Всього за
червень

червень

Число

3

5

7

10

12

14

19

21

24

26

Кількість призовників, які
підлягають виклику на
призовну комісію

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Загальна кількість призовників – 1350
Керуючий справами виконавчого комітету

650

Ю.М.Арцев

100

